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V detskej izbi�ke
od Tibora Freša
Hudobné centrum vydalo 

vo svojej edícii inštruktívnej 
literatúry cyklus šiestich 

klavírnych skladieb pre 
za�iato�níkov V detskej izbi�ke 

od Tibora Freša. Titul vyšiel 
viackrát v Štátnom hudobnom 

vydavate�stve a vo vydavate�stve 
Opus, no už dlhší �as bol 

vypredaný, a preto sa Hudobné 
centrum rozhodlo pre nové 

vydanie tohto klavírneho 
cyklu. Skladby z cyklu V detskej 
izbi�ke (Koní�ek, Zaja�ik, Bábika, 
Medvedík, Hracie hodiny, Drevený 

voja�ik) sa už dávno stali 
sú�as�ou repertoára mnohých 

klaviristov-za�iato�níkov 
a takmer každý mladý klavirista 

pozná aspo� skladbu Hracie 
hodiny, ktorá je sú�as�ou Klavírnej 
školy pre za�iato�níkov (Böhmová, 

Grünfeldová, Sarauer).

Nové vydanie
klavírnych skladieb

Objednávky a informácie:
Hudobné centrum

Oddelenie edi�nej �innosti
Michalská 10, 815 36 Bratislava 1

tel.: +421 (2) 5920 4846 • fax: +421 (2) 5920 4842
email: distribucia@hc.sk

www.hc.sk

pre za�iato�níkov
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Vážení �itatelia,

dirigent otváracieho 
koncertu festivalu 
Melos-Étos José 
Serebrier  hovorí 
v rozhovore pre 
Hudobný život o tom, 
že �oraz viac sú�asných 
skladate�ov píše hudbu, 
ktorá je „audience 
friendly“.  Publikum 
– jeho túžby a potreby 
vo vz�ahu k hudbe 
dneška – je aj jednou 
z tém decembrového 
chatu. Vä�šina textov 
posledného �ísla roku 
2007 sa pohybuje 
na teritóriu hudby sú�asnej, novej, 
dnešnej �i tohto storo�ia... Vymedzili 
ho festivaly sú�asnej hudby, hudby, 
ktorá zdanlivo, svojím „jednozna�ný“ 
názvom, evokuje homogenitu. Jej nápl� 
sa pokúšajú pomenova� nielen aktéri 
našej internetovej debaty ale aj samotné 
festivaly – svojou dramaturgiou, 
resp. zacielením na konkrétne 
skupiny publika. V posledných dvoch 
desa�ro�iach vytvorili zaujímavú scénu 
– s mainstreamom i jeho alternatívami, 
definovanými genera�nými �i umeleckými 
„mantinelmi“.
Reflektujeme aj dlho o�akávanú udalos� 
tejto sezóny,  premiéru  novej slovenskej 
opery  Kóma  Martina Burlasa a mozaiku 
sú�asnej hudby dop��a  poh�ad z iného 
brehu – profil známeho filmového tvorcu 
dokumentárnych a experimentálnych 
filmov o skladate�och a hudbe 20. a 21. 
storo�ia, holandského režiséra Franka 
Scheffera, ktorý bol hos�om festivalu 
Wien Modern.

Zaujímavé �ítanie praje
Andrea Sere�inová

José Serebrier

Melos-Étos

Gija Kan�eli
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František Pergler, odborný 
asistent na Katedre klávesových ná-
strojov a cirkevnej hudby na VŠMU v 
Bratislave, lektor odborných seminá-
rov pre u�ite�ov ZUŠ a zrakovo postih-
nutých u�ite�ov hudby, organizátor a 
dramaturgický spolupracovník Klubu 
priate�ov vážnej hudby v Tren�íne, vy-
h�adávaný recenzent profesionálnych 
hudobných podujatí, no najmä aktív-
ny klavirista, ponúkol na koncerte 21. 
10. cenný interpreta�ný príspevok. 
Dramaturgia recitálu reagovala na 
dve aktuálne výro�ia: 170. rokov, ktoré 
uplynuli od úmrtia bratislavského ro-
dáka Johanna Nepomuka Hummela a 
70. rokov od úmrtia Mauricea Ravela. 
Pergler patrí medzi umelcov s ve�kým 
zmyslom pre dôslednos�, o �om sved-
�í spôsob vo�by repertoáru i spôsob 
jeho realizácie. Na úvod ponúkol pä� 
miniatúr (Choralmässig, An Alexis, 
Scherzo, Andantino, Rondoletto), 
ktoré sú (okrem poslednej) sú�as�ou 
Hummelovej u�ebnice Ausführliche 
theoretisch-praktische Anweisung zum 
Pianofortespiel (Podrobný teoreticko-
praktický návod ku hre na pianofor-
te...). Na Slovensku zatia� nie je bežné 
stretnú� sa na koncertných pódiách s 
podobnými skladbami a ich zaradenie 
súvisí s Perglerovým obdivuhodným 

preh�adom v literatúre ur�enej adep-
tom klavírnej hry i s jeho záujmom 
uchopi� ju z pozície skúseného inter-
preta. Tento špeci� cký druh virtuozity 
tvarovania „malých“ foriem – minia-
túr je samozrejmou sú�as�ou výbavy 
umeleckých ikon zahrani�ia a je pote-
šujúce, že aj u nás sa nájdu interpreti, 
ktorí jej pripisujú patri�nú dôležitos�. 
Variations sur un théme d‘Armide de 
Gluck op. 57 patria k rozsiahlejším a 
závažnejším Hummelovým dielam, 
vytvoreným v duchu brilantnej pia-
nistickej línie, ktorých interpretácia 
vyžaduje zvládnutie pestrých výrazo-
vých i technických výdobytkov klasi-
cizmu. Navyše, ak interpret sleduje aj 
požiadavku naplnenia jeho charakte-
ristického ideálu, dáva si záleža� aj na 
striktnom dodržaní pokynov, ktoré 
sa v súvislosti so sú�asným typom 
nástroja realizujú obtiažnejšie ako 
na dobových nástrojoch, resp. ich 
kópiách. Bolo evidentné, že Pergler 
si podobné úlohy vytý�il a výsled-
kom bola nielen historicky pou�ená, 
ale aj pou�ná a ú�inná interpretácia. 
Ravelov cyklus Miroirs (Zrkadlá) je 
dielom, ktoré komprimuje všetky no-
vinky impresionizmu. Názvy �astí – 
Noctuelles (No�né motýle), Oisieaux 
triste (Smutní vtáci), Une barque sur 

l‘ocean (Bárka na oceáne), Alborada 
del gracioso (Šašova ranná serenáda), 
La vallée de cloches (Údolie zvonov) – 
implikujú autorov charakterový zámer 
a sú dedikované významným osobnos-
tiam súdobého umenia (Léon-Paul 
Fargue, básnik, Ricardo Viñes, kla-
virista, Paul Sordes, maliar, Michel 
Dimitri Calvocoressi, hudobný kritik 
a spisovate�, Maurice Delage, sklada-
te�), ktoré spolo�ne s Ravelom tvorili 
spolok zvaný „Apaches“ a výrazne sa 
podie�ali na ovplyv�ovaní kultúrneho 
života. Ravelova „programová požia-
davka“ vytvára� ilúziu obrazov vyná-
rajúcich sa pri ich poh�ade do zrkadla 
– to všetko kladie na interpreta vysoké 
nároky a žiada si � lozo� cký prístup k 
dielu. Perglerov konzistentný koncept 
dokazuje jeho zmysel aj pre tieto vrstvy 
interpretácie, nehovoriac o zodpove-
dajúcej profesionálnej úrovni, na ktorú 
si všetci radi zvykneme aj na domácich 
pódiách ako na pravidlo. Ú�inkovanie 
Františka Perglera poukazuje na fakt, 
že umenie interpretácie hudby nepo-
trebuje by� pod�iarkované nezmysel-
nou okázalos�ou. To, že o podobnú 
líniu koncertov je záujem, potvrdila 
plná sála posluchá�ov, ktorí pozorne 
na�úvali.

Kamil MIHALOV 

Nede�né matiné v Mirbachovom paláci

Leitmotívom mirbachovského 
matiné 14. 11. bola viacgenera�ná 
konfrontácia diel sú�asných slo-
venských skladate�ov. Prvá zaznela 
Kadencia III pre sólové husle, op. 63 
Vladimíra Bokesa. Dielo, interpreto-
vané Jozefom Gy�p�som, pochádza 
z vo�ného cyklu kadencií pre rôzne 
nástrojové obsadenia. Skladate� vo 
svojej tvorbe nadväzuje na poetiku 2. 
viedenskej školy, obohatenú o „výdo-
bytky“ hudobnej avantgardy a v tom-
to duchu je skomponovaná i Kadencia. 
Kompozícia v podaní interpreta s 
dlhoro�nými skúsenos�ami v oblasti 
prezentácie sú�asnej hudby vyznela 
umelecky presved�ivo. Gy�p�s správ-
ne pochopil skladate�ov zámer: dôsled-
né spracovanie tém, ktorých po�iato�-
ná mechanickos� postupne prerastá 
do emotívnosti. Bokesovu skladbu 
vystriedalo Zahmlené pokušenie pre 
klavír Petra Machajdíka. Machajdík 
svoj umelecký rukopis spo�iatku for-
moval v duchu hudobnej avantgardy, 
využívajúc vo�nú improvizáciu, sono-
rizmus ako aj netradi�né techniky hry 
na hudobných nástrojoch. Neskôr toto 
smerovanie opustil a za�al tvori� viac 
v „tradi�nom duchu“. Aj Zahmlené 
pokušenie opúš�a avantgardu, ostá-
va však orientované na zvuk, ktorý 
mal miestami až impresionistický 
charakter. Skladba odznela v podaní 
Magdalény Bajuszovej, ktorej prejav 
zodpovedal názvu i charakteru diela. 

Kompozícia znela nesmierne jemne, ly-
ricky, dynamicky zmierlivo a pokojne, 
s vyváženými kontrastmi. Spolu s bez-
chybnou technickou interpretáciou bol 
jej prednes ve�kým umeleckým zážit-
kom. Hexody pre klarinet a klavír Jozefa 
Grešáka zazneli pri príležitosti 100. vý-
ro�ia narodenia skladate�a. Grešák je 
autorom, ktorý do svojich diel vniesol 
prvky východoslovenského folklóru i 
lyrizmu, okorenené pregnantnou met-
ro-rytmickou pulzáciou. Tieto charak-
teristiky mali i Hexody, ktoré priniesli 
nástoj�ivos� a dramatizmus, zárove� 
však i témy jemné, smutné, typické 
pre naše kultúrne prostredie. Skladbu 
zverili organizátori opä� do rúk mla-
dých interpretov (Jozef Eliáš, klarinet, 
Vasilena Verbovská, klavír). Obaja in-
terpreti sa vhodne dop��ali v precíznej 
súhre. Za zmienku stojí aj premyslená 
dramatická výstavba skladby, pri�om 
zvláš� zarezonoval výkon Jozefa Eliáša. 
Jeho dôsledné technicko-tematické 
naštudovanie diela spolu s bohatou 
výrazovou paletou vytvorili emotívny, 
neopakovate�ný celok. Predposledným 
dielom boli Schizofresky pre sólové husle 
Lucie Ko�akovskej. Dielo ma upútalo 
najmä zaujímavou (akoby židovskou) 
melodikou, hoci sama autorka kon-
krétne vplyvy nezdôraz�uje: „Nebola 
som prvotne inšpirovaná týmto prostre-
dím ani jeho hudbou. Schizofresky pre 
sólové husle sú neustále sa vyvíjajúcim 
materiálom kde spo�iatku pokojná, 

až patetická hudba prerastie do ‚výbu-
chu‘ emócií a dravosti aby sa v závere 
opätovne upokojila, vrátila sa k pokore 
a sentimentu.“ Kompozícia zaznela v 
podaní Milana Pa�u, ktorý ju v roku 
1998 aj premiéroval. Pa�a je hrá�om 
s brilantnou technikou a emotívnym 
umeleckým prejavom. V jeho podaní 
zneli lyrické témy ešte lyrickejšie, ex-
presívne miesta ešte viac výbušne a z 
pokojných úsekov sálal pátos, smútok 
i nostalgia. V jeho podaní sa dielo sta-
lo majstrovským „koncertom“ plným 
energie, umeleckej dravosti, virtuozity, 
sentimentu a nehy. 

Záver koncertu patril Šala-
múnovým pies�am pre ženský hlas a 
klavír Ví�azoslava Kubi�ku. Dielo je 
autorovou výpove	ou o vz�ahu k Bohu, 
�u	om a životu. Smútok a pátos, sá-
lajúci z tejto kompozície, má by� jeho 
zmierením sa so životom, pokorou a 
poctou posluchá�om. Piesne zazneli v 
podaní mladej skúsenej mezzosopra-
nistky Denisy Hamarovej s klavírnym 
sprievodom Jany Nagy-Juhászovej. 
Hamarová má ve�mi pekne „tmavšie“ 
sfarbený hlas a precítený výraz, ktorý 
bol pre interpretáciu diela obzvláš� 
vhodný. Krásne, citlivo vyspievané 
témy, výborná práca s vibrátom, presné 
frázovanie obidvoch aktériek, ako aj ich 
dokonalá súhra vytvorili z diela to, o �o 
sa snažil aj samotný autor: „aby umenie 
bolo nosi�om správ a dôležitých zvestí �u-
�om“.  So�a RADULOVÁ

V rámci Dní slovenskej kultúry v 
Sibini (Sibiu-Hermannstadt), ktorá 
bola vyhlásená za „Európske mesto 
kultúry 2007“, reprezentoval sloven-
ské interpreta�né umenie organista 
Marek Vrábel. 27. 9. sa predstavil 
recitálom v starobylom evanjelickom 
chráme na slávnom štvormanuá-
lovom Sauerovom organe z roku 
1915, ktorý je spojený s menom Jána 
Levoslava Bellu. Na koncerte od-
znelo Bellove najreprezentatívnejšie 
organové dielo Sonáta-Fantázia d 
mol, kompozície F. M. Bartholdyho, 
J. Grešáka, P. Ebena a �. Koncert sa 
stretol s ve�kým ohlasom aj v�aka 
kvalitnej propagácii zo strany MZV 
SR (Ambasáda SR v Bukurešti), 
ktorá o. i. de� pred koncertom zor-
ganizovala tla�ovú besedu, na ktorej 
Vrábel detailne predstavil dramatur-
gicku koncepciu svojho koncertu. 

(mk) 

Violon�elista Jozef Lupták, 
huslista Dalibor Karvay a kla-
virista Daniel Buranovský sa v 
novembri s úspechom predstavili na 
Medzinárodnom festivale Miguela 
Bernala Jiméneza v mexickej 
Morelii. Na festivale ú�inkovali hu-
dobníci z 18 krajín EU, slovenských 
interpretov si usporiadatelia vybrali 
z ponuky Hudobného centra. 
Z diel slovenských skladate�ov 
zazneli Dithyramby pre klavír 
H. Domanského a trio Talizman 
V. Godára. Svoje vystúpenie zo-
pakovali na koncerte pre nieko�ko 
stovák posluchá�ov zorganizovanom 
Ambasádou SR v Mexico City.

(aj)

Marek Vrábel [foto: archív]
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Meno mladého skladate�a Jána 
Mazáka nie je verejnosti príliš známe. 
Košického autora na pódiu Domu 
umenia Fatra predstavila 14. 11. jeho 
debutová skladba Per Natalisio (K na-
rodeninám). Mazák, sa ako autodidakt 
v kompozícii hlási k tradi�ným, overe-
ným postupom, silne preferujúc spon-
tánnos� prvotného nápadu, markantne 
zvlnenú kantilénu, striedmu klasickú 
harmóniu. Premiérová skladba ako 
pôsobivý náladový kus z rodu vyššieho 
populáru svojou �úbivos�ou a nenáro�-

nou textúrou ulahodí sluchu, re
 ektuje 
autorovu úprimnú snahu o vyjadrenie 
pohody a pocitu harmónie, s nefalšo-
vaným nádychom insitnej priamo�ia-
rosti.

Nemecký dirigent Georg Mais 
mal v rámci programu dvakrát príle-
žitos� predstavi� sa v opusoch W. A. 
Mozarta (Symfónia G dur KV 124 a 
Adagio a fúga KV 546), v oblasti, kto-
rá zrejme dokumentuje jeho osobný 
vz�ah k tvorbe klasika. Manifestoval ho 
adekvátnym vcítením sa, radostným 
výrazovým akcentom, no aj presnos-
�ou vo frázovaní. Mais evidentne patrí 
k pozitívne mysliacim a cítiacim umel-
com, so zjavným sklonom k exaltova-
nej vonkajškovosti. Jeho gesto dokáže 
by� chví�ami predimenzované, akoby 
mal pred sebou dirigent orchestrálny 
aparát aspo� so štvornásobne rozmer-
nejším obsadením a tomu zopovedá aj 
zvukový obraz.

Sólistka ve�era, japonská huslistka 
Kaoru Yamamoto (F. Mendelssohn 
Bartholdy Koncert op. post.) pôsobila 
razantne a sebaisto. Vládne jasným, 
prierazným tónom, schopnos�ou 
nadh�adu, ale aj vedomím sólistic-

kej dominantnosti v kontexte celku. 
Zrejme aj preto sa jej part chví�ami 
koncep�ne a zvukovo odchýlil a bol v 
kontrapozícii k orchestrálnemu kom-
plexu. Najspornejšie vyznela závere�ná 
Suita pre slá�ikový orchester od Leoša 
Janá�ka. V Maisovom po�atí nado-
budla každá zo šiestich �astí masívne 
predramatizované obrysy, narúšané 
nevhodne zvlnenou agogikou a �leni-
tou dynamikou. Janá�kova neopako-
vate�ne zemitá poézia, originálna krása 
jeho hudby ostali v ten ve�er odkryté  

len v našich predstavách a (nenaplne-
ných) zvukových prianiach... 

Pro� l žilinskej koncertnej sezóny 
dotvárajú popri orchestrálnych aj pra-
videlné komorné a organové koncerty. 
Novembrový termín (22. 11.) tohto 
radu siahol do domáceho interpreta�-
ného zázemia. Školeniam sopranistky 
Ireny Luká�ovej Kubíkovej na VŠMU 
a brnianskej JAMU predchádzalo ab-
solutórium „domáceho“ žilinského 
Konzervatória. O tom, že ú�inkovanie 
v dôverne známom prostredí je pre 
umelca nielen inšpirujúce, ale aj zväzu-
júce, dosved�il interpretkin obsiahly, 
náro�ný programový vstup. Široký 
záber, od pies�ovej tvorby až k áriám, 
postupne urobil obraz o spevá�kinej 
solídnej výbave, jej technickej istote, 
kultivovanom timbre, disciplíne a 
zodpovednosti. A možno práve toto 
najmä v prvých fázach programu (v 
Belliniho komornom výbere, aj v pies-
�ach R. Straussa) stavalo pred spevá�-
ku bariéry, ktoré odsúvala len pomaly. 
Hendikep znásobili ob�asné tenzie vo 
vysokých registroch. Zjavnú sebadô-
veru Luká�ová nadobudla pri prednese 
pôvabných piesní z cyklu K. Slavického 

Ej, srdénko moje, interpretáciou ktorých 
sa nedávno etablovala aj na prestížnej 
Dvo�ákovej sú�aži. Druhá vokálna �as�, 
ktorá mala podobný grada�ný oblúk ako 
v pies�ovej �asti polorecitálu, sa niesla 
v znamení árií (od Smetanu, Verdiho, 
Belliniho až po Gounodovu exkluzívnu 
Šperkovú áriu z Fausta a Margaréty). 
Vokálne aj hudobnícke kvality mladej 
hudobní�ky by si zaslúžili adekvátnu 
podporu: napríklad vo forme perma-
nentného angažmán �i komorných prí-
ležitostí, ktoré by stimulovali a rozvinuli 

jej danosti, priniesli uvo�nenos� a pó-
diovú guráž. Ukážkovo tvorivý citlivý 
a diferencovaný bol klavírny sprievod 
Maroša Klátika. 

Sucho�ovo kvinteto (Ján Figura, 

 auta, J. Ková�ik, hoboj, B. Bieniková, 
klarinet, Š. Ladovský, lesný roh, J. 
Mazán, fagot) je už 32 rokov kme�o-
vým telesom ŠKO. Na novembrovom 
koncerte vytvorilo vhodnú programovú 
kódu, aj ke	, tentoraz zakaždým ú�in-
kovalo, v nekompletnej �i variabilnej zo-
stave. Kvarteto (
 auta, hoboj, klarinet a 
fagot) od J. Francaixa znelo komplexne, 
živo, bez zaváhaní a kazov. Pravidelné 
ú�inkovanie súboru by nebolo na škodu 
systematizova�, azda by sa tak dosiahol 
vyšší kult zvukovej kultúry a eliminova-
li sa eventuálne intona�né zaváhania. 
Inšpirujúcim a priaznivo pôsobia-
cim spoluhrá�om v Beethovenovom 
Kvintete Es dur pre hoboj, klarinet, fagot 
a lesný roh bol náš skvelý (a akoby uta-
jený) klavirista Tomáš Nemec, ktorý 
nebol skúpy ani ako sólista. Potešil 
publikum oh�ostrojom brilancie, muzi-
kantského šarmu a o�arujúceho vkladu 
do Lisztovej Španielskej rapsódie.

Lýdia DOHNALOVÁ

Štátny komorný orchester Žilina
Na Štedrý ve�er odvysiela 
Slovenská televízia hudobný 
program Orbis cantus (réžia 
M. Homolka), v hlavnej úlo-
he s jubilujúcim, 25-ro�ným 
Bratislavským chlap�enským 
zborom. Hodinový program s 
viano�ne ladenou dramaturgiou 
prináša záznamy nakrútené v 
rôznych chrámových a koncert-
ných prostrediach i inscenované 
sekvencie s filmovou atmosférou. 
Na hudobnej nahrávke participo-
vali rôzne inštrumentálne telesá 
(Collegium Baroque, Symfonický 
orchester Slovenského roz-
hlasu) a okrem zbormajsterky 
Magdalény Rov�ákovej aj diri-
genti Branislav Kostka a Mario 
Košik. Program má aj svoju 
hviezdu – ako sólista sa predstaví 
Miroslav Dvorský. Duchovný re-
pertoár klasickej hudby ( Vivaldi: 
Gloria, Franck: Panis angelicus, 
Francis Wade: Adeste fideles...) 
dop��ajú koledového hity eu-
rópskej i domácej proveniencie v 
rôznych aranžmánoch. 

Program vychádza aj na DVD 
Viano�né pastorále s bonuso-
vým strihovým dokumentom 
telesa, nakrúteným pri príle-
žitosti tohtoro�ného výro�ia, 
fotografiami a s diskografiou, 
dokumentujúcou štvr�storo�ie 
existencie špi�kového slovenské-
ho telesa.

(as)

Tip HŽ

Sucho�ovo kvinteto [foto: R. Ku�avík]
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Pocta Iljovi Zeljenkovi a Gijovi Kan�elimu

olo to o. i. zrete�né už zo samotnej 
„idée fixe“ podujatia, pocte nedáv-
no zosnulému klasikovi slovenskej 

hudby ( jednému zo spoluzakladate�ov 
festivalu), Iljovi Zeljenkovi a žijúce-
mu klasikovi gruzínskej hudby, Gijovi 
Kan�elimu. Dvoch ve� kých mužov výcho-
doeurópskej kultúry spája nielen gene-
ra�ná príslušnos� a podstatná �as� života 
prežitá v podobných zložitých spolo�en-
sko-politických podmienkach, ale i pria-
te�stvo a predovšetkým pozoruhodná, 
hlboko pôsobivá tvorba. Tá popri všetkej 
„vonkajšej“ odlišnosti jasne odráža ich 
vzácne bohaté vnútorné svety a predsta-
vuje zárove� akési „ostrovy duchovnej 
slobody“, na ktorých dokázali obaja dôs-
tojne �udsky i umelecky „preži�“ v mori 
totalitného dusna i oceáne posttotalitnej 
materialistickej prázdnoty. 

Zatia� �o zasvätenému slovenskému 
posluchá�ovi je ve� ká �as� tvorby Ilju 
Zeljenku známa, osobnos� Giju Kan�eliho 
(menovaného zvy�ajne jedným dychom s 
Pärtom, Góreckim �i Tavenerom), jed-
ného z najdôležitejších predstavite�ov 
postmoderny, ktorého hudba je niekedy 
nazý vaná (s ur�itou dávkou nepresnosti) 
„minimalistickým mysticizmom“, „no-
vou jednoduchos�ou“ �i „novou duchov-
nos�ou“ i drvivá vä�šina jeho tvorby je u 
nás bližšie známa iba pomerne malému 
okruhu. Dôvody sú rôzne, no takmer 
20 rokov po páde komunizmu, ide skôr 
o problémy „prozaické“ – t. j. finan�né, 
interpreta�né �i dramaturgické, ale žia� 
i o záležitosti trápne osobné. O to vzác-
nejšia bola preto možnos� oboznámi� 
sa na štyroch festivalových koncertoch 
s k�ú�ovými, resp. reprezentatívnymi 
Kan�eliho kompozíciami a vychutna� 
si aj autorovu fyzickú prítomnos� na 
všetkých koncertoch, �i osobné stretnu-
tia a rozhovory mimo nich.

O Kan�eliho hudbe sa najmä v zahrani�í za 
posledné roky popísalo ve�mi ve�a a o doj-
my z nej sa po�as tr vania festivalu podelilo 
i viacero domácich kritikov a publicistov. 
�ažko ich preto ešte raz zhrnú� a neopa-
kova� stokrát povedané. Možno sná	 len 
potvrdi�, že jeho hudba pochádza naozaj 
z akejsi inej dimenzie, onoho „�lovekom 
opusteného priestoru“, sveta, v ktorom je 
�as absolútne relatívnou veli�inou, sveta, 
v ktorom sa (podobne ako v rozprávke) z 
minút v skuto�nosti stávajú hodiny, sveta, 
v ktorom hudbou ohlušujúco znie aj úplné 
ticho, sveta, ktorého krehké, uhran�ivé 
�aro s nesmiernou brutalitou rozvráti 
jediná disonancia a do ktorého „strate-
ného raja“ nás (s katarzným ú�inkom po-
dobným takmer finále 
Mahlerovej „Ôsmej“), 
dokáže prinavráti� je-
diný durov ý kvartsex-
takord... Je to hudba 
nesmierne smutná, až 
tragická, no paradoxne 
sústavne plná akejsi ti-
chej nádeje, „nepremoži-
te�nej krásy, ktorá sa tý�i 
nad silami nevedomosti, 
slepého fanatizmu, ná-
silia a zla a ví�azí nad 
nimi“. Hudba plná ex-
trémneho napätia i ex-
trémnych dynamických, 
r ytmických, zvukov ých 
kontrastov, no napriek 
tomu (�i skôr pri tom 
všetkom) neuverite�ne 
jednoduchá, �istá, pre-
h�adná, zrozumite�ná, neopakovate�ne 
a priam až nepochopite�ne v y volávajúca 
tie najvä�šie emócie „najbanálnejšími“ 
prostriedkami; hudba, rozprávajúca o 
najhlbších a najaktuálnejších problémoch 
�i pocitoch našej doby, avšak celou svojou 

Melos-Étos 2007

Peter HOCHEL

podstatou v ychádzajúca z bohatej kultúr-
no-duchovnej tradície a majúca neoby-
�ajný rešpekt pred minulos�ou.

Umelecký rukopis Giju Kan�eliho je na-
to� ko špecifický a jeho „svetlý žia�“ pre 
jeho kompozície nato� ko prízna�ný, že 
viac-menej „o tomto“ boli všetky diela, 
ktoré zazneli; menilo sa v podstate len in-
terpreta�né médium a zaujímavo v yznel i 
vždy odlišný dramaturgický kontext, do 
ktorého boli zasadené: pôsobivá „liturgia“ 
pre violu a orchester Oplakané vetrom, ve-
novaná pamiatke skladate�ovho priate�a, 
zaznela na otváracom koncerte festivalu 
(7. 11.) v naštudovaní Milana Radi�a a 
Symfonického orchestra Slovenského 

rozhlasu pod vedením legendárneho 
amerického skladate�a a dirigenta José 
Serebriera, v susedstve dvoch podobne 
emotívnych žalospevov – pochmúrneho 
Zeljenkovho O�wi�cimu (s recitátorom 
Františkom �uria�om, „hlasy mtv ych“ 

Deviaty ro�ník medzinárodného festivalu sú�asnej hudby 
Melos–Étos priniesol opä� nielen množstvo zaujímavej domácej i zahrani�-
nej tvorby, naštudovanej kvalitnými domácimi i zahrani�nými umelcami, 
ale zaujal tiež neoby�ajne bohatou, objavnou a atraktívnou dramaturgickou 
ponukou. 

7.—16. novembra, Hudobné centrum
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so Speváckym zborom mesta Bratislav y 
oživil Ladislav Holásek) a expresívnej 
koncertnej árie Andromachina rozlú�ka 
od Samuela Barbera (náro�ný sólov ý part 
predniesla sólistka Metropolitnej oper y 
v New Yorku Carole Farley). V dvoch 
Kan�eliho komorných kompozíciách
 – Time...and again pre husle a klavír a 
klavírnom kvartete In Ĺ istesso tempo – 
bolo možné v úlohe klaviristu vidie� a po-
�u� blízkeho skladate�ovho priate�a, dô-
verného znalca Kan�eliho diela a autora 
hudby ve�mi príbuznej „kr vnej skupiny“, 
Vladimíra Godára. Jemu a trom špi�ko-
v ým slovenským „slá�ikárom“ (Jurajovi 
�ižmarovi�ovi, Milanovi Radi�ovi a 
Jánovi Slávikovi) patrila druhá (pomal-
šia a temnejšia) polovica ve�era (8. 11.), 
nesúceho sa v znamení skladate�ského 
dvojportrétu Zeljenka – Kan�eli (v pr vej 
�asti koncertu pri klavíri ako sólistka i ako 
komorná hrá�ka excelovala Magdaléna 
Bajuszová, ktorá o. i. v premiére uviedla 
Zeljenkovu predposlednú, 23. klavírnu 
sonátu). Pravdepodobne najsilnejším 
posluchá�skym zážitkom z Kan�eliho (a 
ur�ite jedným z vrcholov festivalu) bolo 
pr vé slovenské uvedenie slávneho vo-
kálno-inštrumentálneho cyklu Život bez 
Vianoc (10. 11.), s �as�ami Ranné, Denné, 
Ve�erné a No�né modlitby. Štyri rozsiahle 
sugestívne meditácie, inšpirované po-
mermi v ateistickom Gruzínsku, svete 
„povinne“ bez Boha, stelesnenia ve�ného 
dobra, pravdy a krásy, predniesla pred sá-
lou, ktorá na v yše 2 hodiny doslova zata-
jila dych Cappella Istropolitana, vedená 
Jurajom �ižmarovi�om, v spolupráci so 
ženským vokálnym oktetom (dir. Elena 
Matušová), sólistom Bratislavského 

chlap�enského zboru Jakubom 
Kokavcom a fenomenálnym moravským 
saxofonistom Michalom Zp	vákom. 
Pekným doplnkom skladate�ovho profilu 
(odhliadnuc od prehliadky filmov s hud-
bou G. Kan�eliho a I. Zeljenku, usporia-

danej v spolupráci s Filmovou a televíz-
nou fakultou VŠMU) bola napokon krát-
ka meditácia Nach dem Weinen pre sólové 
violon�elo, historicky pr vá Kan�eliho 
komorná kompozícia, ktorú v ytvoril v 
roku 1994 až ako 53-ro�ný (!) a ktorej 
pr v ým interpretom nebol nik menší ako 
Mstislav Rostropovi�. Skladba odznela 
ako úvodné �íslo pozoruhodného kon-
certu (12. 11.) violon�elov ých meditácií, 
odrážajúcich s�asti melodické intonácie 
západo- i v ýchodoeurópskej cirkevnej 
hudby, ktor ý zostavil neúnavný propa-
gátor všemožných zaujímav ých „konver-
gencií“ v sú�asnej hudobnej tvorbe, Jozef 
Lupták, a ktor ý doviedol k prekrásnemu 
a silnému vrcholu v podobe komplet-
ného uvedenia Hymnov pre violon�elo a 
komorný súbor 	alšieho Kan�eliho gene-
ra�ného i umeleckého súpútnika Alfreda 
Schnittkeho.

�o sa týka interpretácie Kan�eliho skla-
dieb, iste by bolo možné nájs� vä�šie �i 
menšie chybi�ky krásy a dalo by sa sia-
hodlho debatova� o tom, �i ju „naši“ hra� 
vedia alebo „ešte“ nevedia, �i ono prí-
slove�né napätie, charakterizujúce skla-
date�ove diela nemohlo by� ešte vä�šie, 
krehkos� ešte krehkejšia, brutalita ešte 
brutálnejšia, tempá pomalšie, dynamic-
ká škála ešte o nejaké to písmenko – dve 
bohatšia, kontrasty ešte ne�akanejšie a 
ešte kontrastnejšie... a by� pritom kon-
frontovaný so „vzorov ými“, „autorizova-
nými“ nahrávkami uvedených diel, reali-
zovanými dosia� v ýlu�ne „vonku“. Áno, 
dobre, povedzme. Minca má však aj dru-
hú stranu, ktorú by si mal uvedomi� kaž-
dý, kto by si chcel „hodi� kame�om“. Nik, 

kto dokáže vníma� túto hudbu, ur�ite ne-
môže poveda�, že hra� ju je �ahké; práve 
naopak, pre jej interpreta je to možno 
jedna z naj�ažších psychologických skú-
šok, ktorej kedy bol a bude tvárou k pub-
liku v ystavený. Dôkladne si koncep�ne 

premyslie� a potom naživo (bez zastave-
nia �i možnosti strihu a technického v y-
lepšenia záznamu) odohra� celú skladbu 
od za�iatku do konca, znamená pre neho 
azda to isté, ako prejs� v priamom preno-
se, pred o�ami vzrušením doslova „para-
lyzovaného“ publika, slabo zamrznuté ja-
zero: každý jeho krok musí by� starostlivo 
odmeraný a zvážený, každé zapraskanie 
�adu je zlovestné, tlkot srdca šialený, kaž-
dé zaváhanie i náhla panika sa môže sta� 
osudovou... Ešte jedna poznámka, zvláš� 
pre tých, ktorí majú Kan�eliho diela prí-
liš „napo�úvané“ a príliš porovnávajú: 
problém azda spo�íva aj v tejto „napo�ú-
vanosti“. Tak ako u Weberna �i Cagea, ani 
v prípade tohto autora �lovek totiž nikdy 
(zdôraz�ujem nikdy) nemôže vstúpi� do 
toho istého ticha, do toho istého „druhu“ 
resp. tej „kvality“ �i „intenzity“ napätia. 
Potvrdzujú to napokon aj slová samé-
ho skladate�a:„...Pre m�a nie je dôležité, 
ako bude moja hudba prijatá, ale ako bude 
po�úvaná, aký stupe� ticha bude v sále... 
... A ke� skon�í skladba, nie je dôležité, �o 
o nej napíše kritika. Dôležitá je sústrede-
nos�, s akou ju �udia po�úvali.“ Vzh�adom 
na napísané (i citované) možno s �istým 
svedomím konštatova�, že dosia� najbo-
hatšie stretnutie s Kan�eliho hudbou v 
našich kon�inách dopadlo viac než dobre. 
Hudobníci sa držali „stato�ne“, �ad me-
dzi nimi a publikom sa napriek ob�asným 
zapraš�aniam ani raz v yslovene tragicky 
nepreboril, a tak neskuto�né v ytrhnutie 
z �asu i priestoru, tak koncentrovaný, 
priam až hmatate�ný pokoj i adrenalín, 
aký ovládol nieko� kokrát „Moyzesku“ i 
rozhlasové sály, všetok ten hlbokou emó-
ciou nabitý a pritom tak úžasne prostý 

spev hudobných nástrojov i �udských 
hlasov i všetky kontrasty, úder y �i smut-
no-smiešne „val�íky“ si mnohí, ktorí boli 
„pri tom“ (a najmä tí, ktorí boli pri tom 
pr v ýkrát) udržia v pamäti ešte ve�mi, ve�-
mi dlho... 
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Inšpirujúci SOOZVUK

K obrazu sú�asnej slovenskej hudby patrí po-
znanie najnovšej tvorby a � lozo� cko-estetic-
kých východísk najmladšej etablovanej sklada-
te�skej generácie. Po minuloro�nom Epoché, 
kde sa �lenovia umeleckého združenia Soozvuk 
predstavili v kontexte dejín slovenskej hudby, 
dostali na Melose príležitos� uvies� sa aj na me-
dzinárodnej platforme. Na koncerte v Pálffyho 
paláci odzneli 10. 11. v naštudovaní genera�ne 
spriaznených, „kme�ových“ interpretov die-
la 5 najvýraznejších predstavite�ov dnešných 
tridsiatnikov, pri�om o reprezentatívnosti vy-
braných skladieb sved�í, že viaceré autori zara-
dili aj na pro� lové CD SOOZVUK (2005).

Koncert potvrdil vyhlásenie tvorcov, že 
ich nespája konkrétny „estetický prúd“, ale 
skôr priate�ské vz�ahy a „príbuzné vnímanie 
sú�asnosti“ (resp. slovami Petra Zagara „otvo-
renos� a snaha by� vypo�utý v spolo�nosti, ktorá 
ohluchla od kriku gý�a a pseudoumenia.“). A 
vypo�u� sa oplatí každého z nich, pretože títo 
tvorcovia majú (dnes takmer vzácny) vlastný 
umelecký názor. Skladby, ktoré na koncerte 
odzneli, predstavujú zaujímavý príspevok 
do diskusie o sú�asnej hudbe. Mierne „deka-
dentné“, no zvukovo i výrazovo nesmierne 
sugestívne Dickinson – Songs pre ženský hlas 
a preparovaný klavír Mariána Lejavu si v	a-

ka zvláštnej poetike, premyslenej dramaturgii a 
originálnej práci s textom (efekt preskakujúcej 
platne evokujúci šialenstvo pri otázke „Could it 
be Madness – this?“ alebo osudové „and then“ 
opakované v The heart asks pleasure 	 rst) si od 
svojho vzniku získali neoby�ajnú popularitu a 
majú šancu sta� sa skuto�nou „klasikou“ (mi-
nimálne) domácej pies�ovej tvorby. Vergangene 
Zeiten pre komorný súbor Lukáša Borzíka je 
výrazne expresívna, krásne farebná a bez akých-
ko�vek „prestojov“ bežiaca skladba, ktorá akoby 
bola (možno v súlade s názvom) prierezom dejín 
hudby 2. polovice minulého storo�ia, od avant-
gardy k postmoderne, resp. kdesi od Bouleza 
cez Reicha k Schnittkemu. Sólo pre violon�elo 
Lucie Ko�akovskej je po dlhom �ase kone�ne 
skladba pre sólový slá�ikový nástroj, po ktorom 
sa neškriabe, nebúcha, kde sa neexperimentuje 
s pizzicatami, 
 ažoletmi, sul tastami a ponti�e-
lami. Dokonca sa zrieka i možnosti viachlasnej 
hry (s výnimkou krásnej, bachovsky „lomenej“ 
jednohlasnej polyfónie a efektu prirodzene 
preznievajúcich strún) a vsádza iba na �istú, ly-
rickú kantabilnos� a jej uplatnenie vo všetkých 
�elových registroch. Ústrednou kompozi�nou 
ideou Losing my religion... pre komorný súbor 
Boška Milakovi�a bola „iba“ akási analýza 
zvukovej farby dlhých, vydržiavaných tónov a 
ich vzájomných kombinácií �i transformácií – 
pôsobivá, nádherne vystavaná, hlasovo a dyna-

micky zaujímavo vrstvená a z h�adiska vníma-
nia �asu dokonale „bezváhová“ skladba. Nuž a 
napokon Tiene, sonáta pre husle a klavír z pera 
Lucie Papanetzovej, skladba, vyzna�ujúca 
sa neoby�ajnou koncentrovanos�ou, syntézou 
ve�kej citovej h�bky a kompozi�no-remeselnej 
zru�nosti a hlavne famóznym dramat(urg)ic-
kým „oblúkom“; dielo, ktoré rozhodne stojí za 
pozornos� všetkých koncertných huslistov a má 
všetky predpoklady sta� sa �asom trebárs „kla-
sikou“ domácej komornej hudby ako (vzdiale-
ne ho možno trošku pripomínajúca) Godárova 
Sekvencia.

Nie je to �ahké, no ak by som na základe po-
�utých skladieb chcel predsa nejako zade� nova� 
túto generáciu slovenských skladate�ov a na-
priek odlišnosti ich poetík sa snažil nájs� „spo-
lo�ného menovate�a“, ako k�ú�ové by som vy-
zdvihol isté znepokojenie, no zárove� (paradox-
ne) ve�ký kus nádeje. Ak je na tejto hudbe nie�o 
zvláštne a znepokojujúce, je to jej introvertnos�, 
smútok, nostalgia, pocit akéhosi „stratenia“ 
a „h�adania (sa)“, absencia humoru �i potreby 
šokova� akýmko�vek „pozitívnym“ spôsobom. 
Ak platí téza, že hudba je nielen odrazom duše 
tvorcu, ale tiež doby, potom to sedí. Pretože táto 
hudba je práve v tomto smútku i nezvy�ajnej 
h�bavosti skuto�ne úprimná a jej tvorcovia to s 
�ou i s nami myslia naozaj poctivo a vážne.

Peter HOCHEL 

SEM – A – TAM
Juraja Hatríka a Miloša Betka

V divadle GunaGU uviedli v rámci festivalu 
Melos – Étos štyri mizanscény, vychádzajúce 
z kompozícií Juraja Hatríka a Miloša Betka. 
Vzh�adom na to, že hudobné divadlo nie je �asto 
zastúpené v ponuke aktivít slovenského hudob-
ného a divadelného diania, s�ubovalo predvede-
nie zaujímavý zážitok. Základná idea štyroch 
mizanscén vychádzala z pokusu o stvárnenie 
dvoch úplne rozdielnych skladate�ských poetík 
a ich priemetu do vizuálnej roviny. Kým Hatrík 
inklinuje vo svojej tvorbe k sémantickým odka-
zom a jeho hudba je naplnená istým emo�ným 
nábojom, Betko je silne konštruktivistický, 
smerujúc k úplnej abstraktnosti a akejsi fyzi-
kálnej podobe hudby. Divadelný tvar vznikol na 
základe scenára oboch skladate�ov, ku ktorému 
autorsky prispel aj režisér predstavenia Viliam 
Klimá�ek. 

V každom zo štyroch krátkych výstupov bola 
použitá hudba z jednej zo skladieb spomínaných 
autorov. V prvej mizanscéne to bola kompozícia 
Vektor Miloša Betka. Skladba svojou vnútornou 
štruktúrou umož�ovala rozdeli� sledy tónov do 
menších sekcií a takto vytvori� v rámci hudby 
akúsi podobu �asového „strihu“. Zostrihané 
sekcie boli potom striedané hovoreným slovom 
– de� níciami slova vektor. Tento prvý krátky vý-
stup („de� nícia celého projektu“) bol nasledova-
ný mizanscénou trojuholníka �udských vz�ahov, 
kde hudobnú zložku tvorila kompozíciu Juraja 
Hatríka Vízia. Skladba odznela zo záznamu, a 
preto jej efekt na posluchá�a, ako aj jej výpoved-
nú hodnotu, nebolo možné v porovnaní so ži-

vým uvedením hudby v ostatných mizanscénach, 
preži� v rovnakých súvislostiach. Vizuálnu rovinu 
krátkeho príbehu stretnutia, zblíženia, znenávide-
nia a ochladnutia vz�ahov zastrešila tane�ná cho-
reogra� a Petry Fornayovej, Moniky Hornej a 
Milana Chalmovského. Myslím, že táto podoba vi-
zuálnej koncepcie najlepšie vystihovala Hatríkovu 
väzbu na �udské pocity a zárove� odhalila základ-
nú vlastnos� Hatríkovej hudby. Jeho kompozície 
sú nato�ko „hudobné“ a ich sémantický odkaz je 
tak silno vtesnaný do hudobnej štruktúry, procesu 
narastania napätia, gradácií, vrcholov a následné-
ho doznievania, ako aj kone�ného pôsobenia na 
posluchá�a, že jeho hudbu (v takej podobe, ako sa 
objavuje v kompozícii Vízia) nie je možné pre po-
treby divadelného tvaru vnútorne �leni� a násilne 
„trha�“. Preto pri použití jeho kompozícií pre po-
treby divadla nevzniká priestor pre hovorený text 
a vizuálna rovina tak plynie spolu s hudbou avšak 
nenarúša jej štruktúru. Zdá sa, že tanec bol adek-
vátne zvolenou formou, ako zvizualizova� dianie, 
príbeh a emócie. 

Nasledovala mizanscéna hudobne vychádza-
júca z idylickosti Hatríkovej skladby Klzisko 1951 z 
roku 1998. Prvky recesie (kosák a kladivo) a mono-
tónna herecká akcia, založená na nemožnosti zbavi� 
sa týchto rekvizít minulosti, boli síce v divadelnom 
tvare oživením, ale zárove� sa zdalo, že je to v tom-
to priestore príliš málo. Po druhom výstupe plnom 
emo�ného napätia, ktoré umocnil jednoduchý a 
koncentrovaný pohyb, sa zdala táto mizanscéna 
akási príliš „jednosmerná“, bez hlbších súvislostí. 
Na druhej strane jednoduchos� kompozície Klzisko 
1951 a jej neza�aženos� silnými emóciami a ich 
zmenami, asi autorom inú dimenziu rozvíjania sú-
vislostí ani ve�mi neumož�ovala. 

O Betkovej tvorbe je všeobecne známe, že in-
klinuje aj k hudobnému divadlu a že jeho hudba 
v ur�itej svojej rovine znesie rozvrstvenie v �ase 
a priestore a ur�itú mieru deštrukcie, ktorá je po-
tom nahradená tým dramatickým, teda výpove-
	ou postáv a vystavaním „kon
 iktov“. Najlepšie 
sa táto idea pretavila do poslednej mizanscény, 
ktorej základnú kostru tvorila Betkova kompo-
zícia Sem – a – Tam. Správne zvolená hranica 
nadsázky, humoru, akcie a hudby, vytvorila zau-
jímavý divadelný tvar. Hudba svojou štruktúrou 
vymedzovala v tejto mizanscéne priestor, pre-
stala by� iba otázkou zvuku plynúceho v �ase. Jej 
pohyb, štruktúra, hustota a 	alšie atribúty vyme-
dzovali postupne priestor javiska a takisto jeho 
pretváranie. Zdalo sa, že to, �o hlavná postava 
na javisku zobrazuje s pomocou hudby a svojho 
pohybu, sa stáva naozajstnou formou, nie�ím, 
�o možno vidie�. Treba jednozna�ne spomenú�, 
že hlavná miera úspechu tohto výstupu bola na 
pleciach klarinetistu Mateja Drli�ku. Ten pred-
viedol divákom svoje „herecké“ nadanie a najmä 
správnu mieru spontánnosti. Takto sa ukázal ako 
mimoriadne 
 exibilný hudobník, pre ktorého, 
zdá sa, nie je problém vymani� sa zo zaužívaného 
poh�adu na hudobníka klasickej hudby zviazané-
ho frakom a tradíciou.

Sem – a – tam (vektorové mizanscény) pri-
niesli v rámci festivalu Melos–Étos nie�o, �o v 
Bratislave chýba. Prepojenie umení, nie v rámci 
konven�ných prístupov, kde jednotlivé prejavy 
prebiehajú vzdialené od seba, ale v podobe expe-
rimentu, ktorý spája zvuk, priestor a pohyb ako 
dimenzie s mnohými spolo�nými prvkami, ktoré 
treba odhali� a prenies� na javisko. 

Katarína HAŠKOVÁ

SEM – A – TAMSEM – A – TAM
Juraja Hatríka a Miloša BetkaJuraja Hatríka a Miloša Betka
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Roger Muraro a Vingt Regards sur 
l´Enfant-Jésus O. Messiaena

Škoda zmätku hne	 v záhlaví bulletinu: pre-
kladate� si pomýlil predložku a tým celkom 
zmenil význam názvu skladby, pretože na-
miesto Dvadsa� rozjímaní Jezuliatka sa dielo 
správne volá Dvadsa� rozjímaní o Jezuliatku 
(A takisto 	alšie rozjímania majú by� „...o 
Otcovi, ...o Panne,... o Kríži,... o 
ase“, at	.)! 
Trápnosti prekladate� vyrobil aj formuláciami 
ako „hrozný hudobný materiál“, „huh�ajúci 
koncert“, �i „vo�ba Ježišovej kože“ at	. Ni� to 
naš�astie neubralo neoby�ajnej pôsobivosti 
koncertu 11. 11. v Mozyesovej sieni, ve	 ako 
Taliani hovoria: „prima la musica, poi le pa-
role“! Hudba, povznesená nad všetky slová, 
vyjadruje aj nevyjadrite�né – to, �o je za nimi, 
�i medzi nimi. 

„Regard“ má vo francúzštine nielen 
význam rozjímania, ale aj poh�adu, kontem-
plácie, vz�ahu a spomienky. Všetky tieto vý-
znamy Messiaen vložil do hudby rozsiahleho 
klavírneho cyklu z roku 1944, ku ktorému 
napísal aj predslov. Možno preto, lebo zo skú-
senosti vedel, aké nedorozumenia vzbudzuje 
nová a nekonven�ná skladba a �o všetko jej 
podsúvajú neinformovaní. Tiež preto, lebo 
nechcel posluchá�a iba zmyslovo opanta�, 
ale záležalo mu na ozrejmení myšlienok, 
ktoré hudbou vyjadruje i na objasnení pou-
žitých umeleckých prostriedkov a postupov. 
Messiaenov osobný výklad je pri vnímaní jeho 
hudby vítaný, lebo odha�uje a sprístup�uje 
neoby�ajne bohatý slovník i gramatiku jeho 
hudobnej re�i, ktorú v roku vzniku skladby 
predstavil v knihe Technique de mon langua-
ge musical. Celkom realisticky v nej však píše: 
„Po�as koncertu nebude posluchá�a zaujíma� 
použitie netransponovate�ných módov, �i ne-
opakovate�ných rytmov, ani nemá �as na ich 
sledovanie. By� o�areným – to jediné bude jeho 
túžba. Aj sa splní: posluchá� mimovo�ne pod-
�ahne divotvornému �aru nemožností... tomu 
chcem prispie� teoretickým výkladom.“ V inom 
svojom predhovore k viano�nému organové-
mu cyklu La Nativité du Seigneur prízvukuje: 
„Cit a úprimnos� predovšetkým. Ale posluchá-
�ovi tlmo�ené jasnými a ú�innými prostriedka-
mi.“ O nich píše v predhovore.

Rozsiahlos� dvadsa�dielneho klavírneho 
cyklu je sama o sebe opovážlivos�ou, lebo 
ukrýva úskalie monotónnosti, predimen-

zovania a opakovaní sa. Tak ako pri iných 
svojich ve�kých cykloch (orchestrálnych, 
organových, vokálnych) Messiaen vedel 
udrža� pozornos� a sú�asne i koherentnos� 
diela: jednak prekvapujúcou rôznorodos�ou 
hudobných prostriedkov, techník, motívov, 
jednak tým, že vykazujú substanciálnu jed-
noliatos�. Hudobné i obsahové danosti sú 
uložené kontrastne, ale zárove� súvz�ažne 
do jednotlivých �astí diela, ktoré je spojené 
jedinou cyklickou témou, akoby leitmotívom 
Boha, stvorite�a všetkého. Tento motív je v 
priebehu diela sprevádzaný 	alšími satelit-
nými témami, ktoré sú nosite�mi obsahovos-
ti jednotlivých �astí (téma Hviezdy, Kríža, 
mystickej lásky, radosti, at	.), predchnutých 
hlbokou spiritualitou. 

Roger Muraro, ako žiak prvej interpretky aj 
inšpirátorky diela, fenomenálnej klaviristky 
Yvonne Loriodovej, skladate�ovej manželky, 
je ur�ite jeho najkompetentnejším tlmo�ní-
kom, aj takpovediac o�itým (�i skôr „slucho-
vým“) svedkom predstáv skladate�a, kto-
rého dôverne poznal a spolupracoval s ním 
pri predvedení 	alších skladieb. Podobne, 
ako pred takmer 20 rokmi, ke	 v sieni SF 
Yvonne Loriod spolu so spevá�kou Sigune 
von Ostenovou predviedli Messiaenov cyklus 
Harawi, sme boli ú�astníkmi celkom mimo-
riadneho hudobného zážitku. Roger Muraro 
svojou impozantnou hrou dvojhodinového 
diela spamäti preukázal bytostné stotožnenie 
sa so skladbou. Iba presved�ený vie presved-
�i� iných, a práve jeho extatické presved�enie 
a následné strhnutie posluchá�ov do víru 
Messiaenovej hudby bolo najvä�šou udalos-
�ou ve�era. Obdivuhodnou a samozrejmou 
virtuozitou vládol nad nesmierne �ažkými 
technickými, ale aj obsahovými danos�ami 
skladby. Jeho hra hýrila farebnos�ou tak, ako 
ju Messiaen vkladá do svojej hudby, ktorá má 
vytvára� farebnú dúhu a „prizmatický efekt 
kostolných vitráží“. Muraro vedel geniálne vy-
uži� akustiku Moyzesovej siene na �arovanie 
farbami, alikvotnými tónmi klavírnych strún, 
prostredníctvom obdivuhodnej pedalizácie. 
Majstrovsky narábal s generálnymi pauzami, 
s tichom ako sú�as�ou hudobného procesu. 
Krídlo Bösendorfer, ktoré niektorí klaviristi 
nemajú radi, on pohladkal, a vedel pre�o.

Pre tých, ktorým religiózna téma možno 
nie je blízka, prinieslo jeho umenie prinaj-
menšom oh�ostroj vrcholnej klavírnej hry. 

Messiaenovo dielo skuto�ne znamená Parnas 
modernej pianistiky a javí sa ako extrapolova-
ná línia, smerujúca od Chopina, cez neskoré-
ho Liszta a Debussyho, do kon
 iktného hu-
dobného vrenia dvadsiateho storo�ia. Sp��a 
atribút Biblie moderného klavírneho umenia. 

Roger Muraro svojím umením štedro 
obdaroval posluchá�ov, ktorí žia� zaplnili 
Moyzesovu sie� iba do tretiny. Pritom po�et 

klaviristov, ktorí sa v Bratislave profesionálne 
venujú nástroju, by iste sta�il na naplnenie ce-
lej. Prítomných a bezhrani�ne nadšených kla-
viristov v obecenstve bolo možno 15. Medzi 
nimi svietili naši ve�kí profesori klavíra svojou 
neprítomnos�ou. Azda v ten ve�er uprednost-
nili Superstar? Nevedia, o �o prišli. Dobre im 
tak! 

Ferdinand KLINDA

Roger Muraro aRoger Muraro aRoger Muraro a Vingt Regards sur Vingt Regards sur Vingt Regards sur 
fl´Enfant-Jésusl´Enfant-Jésusss O. MessiaenaO. MessiaenaO. Messiaenass

Ako sprievodné podujatie sa v rámci fes-
tivalu Melos-Étos v d�och 7.–9. novembra 
uskuto�nilo 9. medzinárodné muzikologic-
ké sympózium na tému Sacrum a profanum 
v hudbe 20. storo�ia. Organizátorka a vedecká 
garantka podujatia prof. Na�a Hr�ková po-
zvala do Bratislavy renomované osobnosti eu-
rópskej muzikológie z Nemecka (W. Dömling, 
F. Reininghaus, H. Loos, P. Andraschke, H. 
Jung a i.), Ma�arska (T. Tallián), Po�ska (M. 
Tomaszewski, R. Chlopicka, A. Chlopecki a i.),

 Ruska (N. Zeyfas), Litvy, Slovinska 
(P. Kuret) a �iech (R. Pe�man). Zo sloven-
ských muzikológov svoje príspevky pred-
niesli N. Hr�ková, Y. Kajanová, R. Kolá�, 
J. Lengová, T. Horkay a viacerí muzikológo-
via v Sekcii mladých. (aj) 

9.–11. novembra ako sú�as� festivalu 
a projektu Digital Music Education and 
Training zorganizovalo Hudobné centrum 
Medzinárodnú konferenciu a workshop s 

názvom Koniec kontroly? Stratégie pre umel-
cov v meniacom sa hudobnom priemysle. 
Na podujatí vystúpili riadite�ka HC O�ga 
Smetanová, riaditelia Rakúskeho a Po�ského 
hudobného informa�ného centra Peter 
Rantaša a Mieczyslaw Kominek, riadite� hu-
dobného vydavate�stva Slovak Music Bridge 
Miloš Betko, výkonný riadite� Warner Music 
pre východnú Európu Jaro Slávik, hudobný 
futurista Gerd Leonhard, konzultant a psy-
chológ David Jennings a i.

(aj) 
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Dva aktuálne poh�ady na slovenskú 
hudbu 60. rokov

Koncert v Mirbachovom paláci (11. 11.), kto-
rý mal napriek sychravému po�asiu ve�mi 
dobrú návštevnos�, pritiahol posluchá�ov 
dvomi dramaturgickými akcentmi: tvorbou 
príslušníkov silnej generácie 60. rokov, kto-
rí slovenskú hudbu prednedávnom opustili 
(Jozef Sixta, Ivan Parík, Dušan Martin�ek, 
Ivan Hrušovský) a umením Moyzesovho 
kvarteta, známeho dlhoro�ným cie�avedo-
mým a zasväteným výkladom diel sloven-
ských autorov. Sixtovo Slá�ikové kvarteto 
�. 2 (1984) tvorí vrchol skladate�ovho tvo-
rivého oblúka, vystuženého obdivuhodnou 
jednotou prísnej konštruk�nej disciplíny so 
zvukovou krásou a nekonven�ným výra-
zom, ktorú môžu znalci jeho hudby vo va-
riabilných podobách sledova� od za�iatku 
autorovej tvorivej cesty. Symetria uplatne-
nia nápadov sa vložením dvoch intermezzi 
ešte pod�iarkuje (tektonicky a vo�bou zvu-
kovo-artikula�ných kontrastov a intenzitou 
znenia pripomína Sixtov opus 5. slá�ikové 
kvarteto B. Bartóka). Paríkova Hudba pre 
Miloša Urbáska je umocnením skladate�o-
vej a� nity ku krehkému, smutnolyrickému 
výrazu a melanchólii odvíjania línií, synes-
teticky korelujúceho s gra� ckými listami 
priate�a výtvarníka. V de� nitívnej verzii 
svojho Slá�ikového kvarteta sa Martin�ek 
za�iatkom 80. rokov odhodlal obohati� 
svoj prejav, cizelovaný najmä v klavírnych 
sonátach, o nové pohybové i harmonické 
vz�ahy, dodávajúce jeho dielam apelatívnu 
a priebojnú zvukovos�. Posledné z troch 
Hrušovského slá�ikových kvartet je prepl-
nené premyslenou a subjektívne precítenou 
koncepciou syntézy tradi�nejších postupov 
s naliehavos�ou novšej sonoristiky, synté-
zy charakteristickej pre vrcholné štádium 
skladate�ovej tvorby.

Moyzesovo kvarteto dozrieva ako po-
vestné modranské víno. Interpreti pod 
vedením primária Stanislava Muchu si 
dokonale rozumejú a svoj úprimný profe-
sionálny vz�ah k slovenskej hudbe (ktorý 
viacerých skladate�ov inšpiroval k vzniku 
nových diel a ich dedikácii telesu) doku-
mentujú vždy nanovo. Kvality Sixtovej 
hudby, ktoré v ich podaní môžeme obdi-
vova� na CD, na koncerte ešte umocnili 
nasadením, muzikalitou a interpreta�nou 
presved�ivos�ou. Dokázali sugestívne tie-
�ova� pevné kontúry Paríkovej lineari-
ty a osobito vykreslili kontrasty vážnos-
ti autorovej výpovede. Zážitkom bolo aj 
predvedenie Martin�ekovho kvarteta, kde 
skladate� riešil naplnenie intervalu me-
dzi polymetrikou viachlasu a registrom 
novších sónických dispozícií slá�ikových 
nástrojov. Aj Hrušovského Slá�ikové kvar-
teto �. 3 zaznelo v intenciách porozumenia. 
Podobne ako pri interpretácii tejto skladby 
na októbrovom koncerte v Pálffyho paláci, 

konanom pri pripomenutí výro�ia mí�ni-
kov Hrušovského životnej dráhy, upútala 
(tentoraz ešte s vä�šou intenzitou) schop-
nos� hudobníkov obnaži� k�ú�ové jadrá 
skladate�ovej senzibility – pulzovanie 
gradácií, expresívnos� kontrastov, vrúc-
nos� a dôstojnos� adagiových meditácií. 
Po�etnému pozornému publiku musela 
ešte dlho po dohraní posledných tónov v 
pamäti rezonova� úrove� interpreta�nej 
oddanosti hodnotám. 

Zážitkom iného druhu, no nemenej 
presved�ivým, prýštiacim zo súladu me-
dzi hodnotami skladate�skej výpovede a 
spôsobom ich adekvátneho interpreta�-
ného tlmo�enia bol koncert v Malej sále 
Slovenskej � lharmónie (16. 11.), veno-
vaný klavírnemu dielu Romana Bergera 
a Ivanovi Buffovi. Azda prvýkrát v 
kompletnejšej ponuke (až na 2. klavírnu 
suitu z roku 1961) zazneli piliere toho, 
�o nazývame homogénnos�ou, koncen-
trovanos�ou a priebežným cizelovaním 
vlastnej koncepcie tvorivosti. Berger, 
sám profesionálne vyškolený klavirista, 
chápe „svoj“ nástroj v dvojakom význa-
me: ako dôležitý zdroj prieskumu ele-
mentárnych vrstiev hudobného štruktu-
rovania a nosnosti nových vz�ahov medzi 
nimi a zárove� ako tlmo�níka expresívnej 
výpovede v existenciálnom slova zmysle. 
V dôslednom dištancovaní sa od roman-
tizujúcej exhibície, vo viere v askézu a 
h�bku ako základov autentickosti výpo-
vede sme mohli jednotlivé skladate�ove 
klavírne opusy sledova� v chronologickej 
následnosti ich vzniku: od takmer in-
štruktívne koncipovaného cyklu Piatich 
štúdií (vyšli neskôr pod názvom Invencie) 
plánovaných koncom 50. rokov ako „pri-
hláška“ do triedy kompozície, cez �asovo 
blízku Sonátu 1960, neskoršiu Sonátu �. 
3 (dedikovanú F. Kafendovi), útvary na-
bité svojským nachádzaním ú�inných a 
harmonických vz�ahov medzi zdrojmi ra-
cionality a expresivity, až po diela, ktoré 
vznikli za posledných 16 rokov – „Soft“ 
November Music a Semplice. V tejto dvo-
jici vrcholí individuálne ladená h�bka 
Bergerovej tvorivej � lozo� e, ktorá sa ne-
zrieka povinnosti vyslovi� sa navonok v 
symbolickej, no v zrozumite�nej emocio-
nálnej polohe k mnohým problémom a 
výzvam sú�asnosti. Skladate� medituje a 
jeho meditácia je naplnená vážnymi a ak-
tuálnymi otázkami o zmysle a nevyhnut-
nosti tvorivosti.

K tejto úrovni re
 exie inšpirovalo in-
terpreta�né umenie Ivana Buffu (aktív-
neho aj skladate�sky), ktorý sa zhostil ne-
�ahkej úlohy tlmo�i� monolit Bergerovej 
hudobnej � lozo� e. Pochopil ho ako celok 
so zmyslom pre diferencovanos� najdôle-
žitejších jadier skladate�ovho posolstva 
– plastickos� kontrastov a ich tektonickú 
zmysluplnos�.

	ubomír CHALUPKA     

Tradícia, experiment, sú�asnos�

Zo slovenskej interpreta�nej scény sa na 
festivale predstavili rôzne generácie hu-
dobníkov. Mladšiu generáciu reprezen-
tovalo v Malom koncertnom štúdiu SRo 
(13. 11.) Zwiebelovo kvarteto, existujú-
ce od roku 2000. Marek Zwiebel, Peter 
Mosorjak, Peter Zwiebel a Andrej Gál, 
sú�asne �lenovia SKO B. Warchala, na-
dobudli skúsenosti nielen štúdiom a 
koncertnou praxou, ale aj v	aka kurzom 
u hudobníkov zo svetoznámych slá�i-
kov ých kvartet (Hagen Quartet, Alban 
Quartet, Bartókovo kvarteto). Môžu sa 
pochváli� ú�inkovaním na v ýznamných 
hudobných podujatiach (o. i. Melos-Étos, 
Nová slovenská hudba) i ocenením na 
Medzinárodnej letnej akadémii Praha-
Viede�-Budapeš�. Svoje zameranie na 
sú�asnú hudbu potvrdzujú aj �astým 
koncertovaním v rámci Štúdia mladých 
v Slovenskom rozhlase, kde interpre-
tujú hudbu skladate�ov, rovesníkov. Aj 
táto skúsenos� im umož�uje nasadenie a 
suverenitu pri interpretácii hudby 20. a 
21. storo�ia, ktorú teleso potvrdilo náv-
števníkom koncertu aj rozhlasov ým po-
sluchá�om (SRo tento koncert nahrával) 
v mimoriadne zaujímavom programe. 
V dramaturgii bola obsiahnutá hudob-
ná tradícia (G. Ligeti), experiment (G. 
Crumb) i príklad aktuálnej skladate�-
skej poetiky (I. Buffa). Na úvod zaznelo 
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Poh�ad do kuchyne francúzskych 
skladate�ov

Pozvanie francúzskeho súboru Les 
Percussions de Strasbourg na tohtoro�ný 
Melos-Étos bolo š�astným po�inom drama-
turgie festivalu. Koncert, ktorý sa s podpo-
rou Francúzskeho inštitútu konal 15. 11. vo 
Ve�kom koncertnom štúdiu Slovenského roz-
hlasu, bol zaujímavou alternatívou k prevažne 
„religiózne“ orientovaným programom pre-
došlých podujatí. Šes��lenná skupina perku-
sionistov pod vedením Jean-Paula Bernarda 
interpretovala „klasiku“ i skladby sú�asných, 

výhradne francúzskych skladate�ov. Je to po-
chopite�né, tradícia komponovania pre bicie 
nástroje vo Francúzsku siaha k Debussyho 
inšpiráciám gamelanovou hudbou a konti-
nuálne pokra�uje v tvorbe �lenov „Šestky“, 
Messiaena, Bouleza a 	. Arzenál nástrojov zo-
skupenia je obsiahly a ve�mi pestrý: vibrafóny, 
marimby, zvony, gongy, bubny rôznych tvarov 
a ve�kostí, ale aj 	alšie, menej obvyklé nástro-
je, ako napr. sirény... Toto všetko bolo v rozhla-
sovom štúdiu rozostavané akoby na dvoch po-
schodiach. Prvé dve skladby (ako aj závere�ná 
skladba) zneli z dolného „poschodia“. Úvod 
patril „klasike“, Varèsovmu priekopníckemu 
dielu Ionisation (1930-31), ktoré stojí na za-
�iatku emancipácie bicích nástrojov v tradícii 
západoeurópskej hudby. Hoci je napísané pre 
13 hrá�ov a dirigenta, hudobníci ho dokázali 
(v	aka rozostaveniu a úprave niektorých ná-
strojov) zahra� v šestici. Rytmická presnos� a 
zohratos�, ktorú tu hudobníci preukázali, bola 
typická pre celý ve�er. Ich vzájomné interakcie 
boli korením pomerne dlhého a náro�ného 
programu. Ionisation, typické húkaním sirén 
(ako Satieho Paráda), pôsobili sviežo a cel-
kom „sú�asne“, možno omnoho sú�asnejšie 
ako ve�a z toho, �o na festivale zaznelo... V 
skladbe Johna Cagea First Construction (in 

Metal) z roku 1939, inšpirovanej gamelano-
vou hudbou (bez toho, aby išlo o jej imitáciu), 
zneli výhradne kovové nástroje; tradi�né, ale 
aj napríklad kovové fólie �i brzdové kotú�e. 
Skladba, ktorá má manifestova� nezávislos� od 
kánonov hudby 19. storo�ia a zrovnoprávnenie 
všetkých zvukov, pôsobila dojmom nenútenej 
improvizácie – z celého programu bola najme-
nej „opusovou“.

Z „horného“ poschodia znelo dielo Chant, 
récitation, danse (2007), ktoré Marc-André 
Dalbavie skomponoval práve pre tento súbor. 
Pomerne dlhá skladba „ožila“ vo svojej závere�-
nej fáze, ke	 si hudobníci za�ali vymie�a� rýchle 
(miestami trochu konven�né) rytmické formul-

ky. „Ping-pong“ šiestich bubeníkov, sediacich v 
rade a víriacich na malých bubienkoch, bol atrak-
tívny tak zvukovo (v	aka perfektne skoordino-
vanej súhre, v dynamike i akcentoch, sa zvuk ply-
nule prelieval z jednej strany pódia na druhú) ako 
aj vizuálne, �o náležite ocenilo aj publikum. Po 
dlšej pauze, potrebnej na prestavbu „arzenálu“, 
zazneli dve rozmerné, približne dvadsa�minú-
tové skladby dvoch žiakov Oliviera Messiaena. 
Tempus Ex Machina (1979) Gérarda Griseyho 
je stvárnením skladate�ovho chápania fenomé-
nu �asu. Po zvukovej stránke asketická skladba 
zaujala najmä prácou s tichom; zvuk sa pomaly 
a nebadane rodí z ticha, ktoré krája tlmené klika-
nie metronómu v slúchadlách na ušiach hudob-
níkov... Protikladom bola závere�ná skladba, 
Aera (1978), ktorú pre súbor napísal Auvegnan 
François-Bernard Mâche. Skladba hedonisticky 
hýriaca farbami je akoby kaleidoskopom, pre-
h�adom toho, �o všetko možno získa� rôznymi 
kombináciami nástrojov, ktoré súbor poskytuje. 
Rozkošné, nádherne samoú�elné, typicky fran-
cúzske a samozrejme – skvele interpretované. 
V	aka Les Percussions de Strasbourg za poh�ad 
do kuchyne sú�asných francúzskych skladate-
�ov! Bol to skuto�ne, tak ako avizoval program, 
jeden z vrcholov festivalu. 

Robert KOLÁ


Uverej�ujeme recenzie, ktoré redakcia získala do uzávierky decembrového �ísla.

Slá�ikové kvarteto �. 1 (No�né metamorfó-
zy) G. Ligetiho. Rok vzniku (1954) ur�il 
jeho kompozi�ný štýl. Ligeti v 50. rokoch 
demonštroval svoj obdiv k Bartókovi vo 
svojich v yjadreniach i dielach. V tomto 
zmysle je 1. slá�ikové kvarteto, v ktorom 
cíti� folklórne pr vky, pestrú r y tmickú 
premenlivos� i lavírovanie medzi tonali-
tou a atonalitou, vzdaním holdu tradícii. 
Pre interpretov však Ligetiho kompozi�-
ný jazyk prináša rôzne nástrahy, v yplý-
vajúce z r y tmických kontrastov, zmien 
v ýrazu a striedania diatoniky a chroma-
tiky. „Zwiebelovci“ nedali šancu vníma� 
Ligetiho dielo ako náro�nú kompozíciu, 
v trojuholníku dielo – interpret – poslu-
chá� dokonale fungovala v ýmena infor-
mácií aj energie. 

Percep�ne náro�nejším dielom bolo 
Slá�ikové kvarteto mladého slovenského 
klaviristu a skladate�a Ivana Buffu. Jeho 
tvorba �aží, no nie je za�ažená pozoru-
hodnými skúsenos�ami interpreta, �o mu 
dovo�uje v yda� sa v kompozícii aj na ne-
prebádané teritóriá hudobného univer-
za. V Buffovej hudbe cíti� znalos� kom-
pozi�ného remesla (študoval u J. Pod-
prockého a V. Bokesa), ale aj snahu ob-
javova� a nachádza� nové dimenzie vo 
zvukovosti, práci s tónov ým materiálom 
a metror y tmickými vz�ahmi. Nie je jed-
noduché postihnú� v interpretácii všet-
ky nuansy zapísanej i vo�ne aleatorickej 
partitúr y. Zwiebelovmu kvartetu sa po-
darilo v y tuši� aj udrža� myšlienkovú lí-
niu autorskej práce, v ktorej sa materiál 
tematicky nev y víjal, neznásoboval, ale 
kontrastne modifikoval. Hudobníci zvlá-
dli aj náro�nú požiadavku na intonáciu v 
glissandách a mikrointer valoch. 

V druhej polovici koncertu zazne-
la kompozícia Black Angels Georgea 
Crumba, ktorá potvrdila, že kvalitný a v ý-
znamovo naplnený experiment, môže by � 
obohacujúci pre všetky strany. Množstvo 
symboliky, netradi�ných zvukov (hra na 
sklenené poháre, tam-tamy, hra kovov ým 
plektrom, spev), extrémna dynamika, 
v yužívanie nehudobných pr vkov (šepot, 
v ýkriky), hudobných alúzií a ozvu�e-
nie slá�ikov ých nástrojov prostredníc-
tvom mikroportov – to sú prostriedky, 
ktoré Crumb ú�elne a efektne použil vo 
svojom protestnom diele vo�i americ-
kej vojne vo Vietname. „Zwiebelovci“ 
zvládli nápor na originalitu produkcie, 
nekonven�ný prístup, dokonalú súhru, 
rozmanitú farebnos� a prácu s hudobný-
mi (f lažolety, glissandá, rôzne techniky 
hus�ovej hr y, držanie huslí ako violon�e-
lo) i nehudobnými (recitácia textov) de-
tailmi. Napriek aktuálnosti kompozície, 
Crumbova hudba v yžadovala aj poznanie 
tradície, štýlovos� a cit pre vkus a este-
tiku. Podmienky pre kvalitný umelecký 
zážitok boli splnené.

Zuzana ADAMKOVI�OVÁ

Poh�ad do kuchyne francúzskychPoh�ad do kuchyne francúzskych
skladate�ovskladate�ov

9

Les Percussions de Strasbourg [foto: P. Brenkus]

SPRAVODAJSTVO, FESTIVALY

melos.indd   7 12/15/07   3:45:36 PM



Ob�ianske združenie Ad Una Cor-
da usporiadalo 11.—25. 11. v Pezin-
ku Cyklus benefi�ných koncertov 
Organissimo na záchranu cenné-
ho historického nástroja (1863) 
z dielne významného slovenského 
organára Martina Šaška v pezin-
skom Chráme Nanebovzatia Panny 
Márie. Na 3 koncertoch vystúpili 
sopranistky Eva Šušková, Andrea 
�ajová, basista Matúš Trávni�ek a 
barytonista Peter Mazalán s klavír-
nym sprievodom Roberta Pechan-
ca, Moyzesovo kvarteto a pezinský 
zbor Ad Una Corda (zbormajster 
Marián Šipoš). Pre darcov bolo 
zriadené špeciálne konto 666 028 
1001/5600 (var. symbol 555).

(www.auc.sk, aj) 

Slovenská skladate� ka Iris Szeghy 
získala výro�nú cenu kantónu 
Zürich za hudbu. Na slávnostnom 
odovzdávaní 29. 11. v Zürichu za-
znela aj skladate� kina kompozícia 
Hesse-Splitter pre hlas a klavír. 
Pri príležitosti získania ceny novi-
ny Neue Zürcher Zeitung ozna�ili 
Szeghy za „ jednu z malého okru-
hu skladateliek, ktoré ovplyv-
�ujú dianie v sú�asnej hudbe vo 
Švaj�iarsku.“ 
(aj, www.fachstellekultur.zh.ch)

2. 12. vystúpil Balet SND na scé-
ne pražského Národného divadla 
s programom 4 moderných chore-
ografií s názvom Bolero a viac... 
od Mária Rada�ovského a Igora 
Holová�a na hudbu J. S. Bacha, G. 
Rossiniho, M. Ravela, A. Pärta a P. 
I. �ajkovského. Bratislavská pre-
miéra programu bude 31. 12 .

(snd)

Štyridsa�štyri slovenských hu-
dobných tvorcov rôznych generácií a 
štýlového zamerania, z ktorých každý 
prispel približne 3-minútovou klavír-
nou miniatúrou do obrovského celku, 
sa spolu s po�etnými interpretmi ocitlo 
v situácii, ktorá nemá na Slovensku ob-
dobu. Na úvod krátka anotácia Slovak 
Music Bridge: „Víziou spolo�nosti je 
spoluvytvára� moderný spôsob ume-
leckej komunikácie medzi tvorcami 
hudby, interpretmi, hudobnými inšti-
túciami, iniciátormi a organizátormi 
umeleckých produkcií a recipientami 
umeleckých produktov; komunikáciu 
bez tradi�ných skreslení a deformácií; 
komunikáciu, v ktorej si partneri vážia 
jeden druhého a dokážu reálne oceni� 
vytvárané hodnoty...“

Znie to dobre. O to viac ma poteši-
lo, že realita sa predsavzatiam naozaj 
priblížila. Mnohí sme ocenili už to, že 

sa niekomu podarilo sústredi� záujem 
inak �ahostajnej a roztrúsenej sloven-
skej skladate�skej obce do jedného 
bodu. Betko a jeho tím postupovali 
metodicky a ve�mi taktne. Jediné zá-
kladné štrukturálne obmedzenie na 
interval kvinty (nehovoril by som o 
„téme“...) bolo potrebné, aby celok 
získal aspo� ur�itú koherentnos�. 
Výsledok ukázal, že vä�šina autorov 
sa tomuto „handicapu“ dokázala hra-
vo vyhnú�; zadanie fungovalo ako 
intelektuálna výzva, preto má výpo-
vednú hodnotu aj množstvo výrokov 
o význame, histórii a postavení kvinty 
v európskej hudbe. �asto išlo o vtip-

né, rozumné a relevantné myšlienky. 
Vidno, že teoreticko-štrukturálne 
myslenie nie je slovenským tvorcom 
cudzie a �o sa mi na tom pá�ilo azda 
najviac – prejavilo sa aj v jednotlivých 
kompozi�ných riešeniach.

Za úctyhodné považujem aj to, že 
projekt prebehol demokraticky. Nikto 
ni� vopred neposudzoval, netriedil 
tvorcov na apriori skvelých a margi-
nálnych, hodnotenie ostalo na reci-
pientoch. Prirodzene, môžeme disku-
tova�, �i rozdávanie anketových lístkov 
s ceruzkami pred koncertom nebolo 
len �alším rozpty�ovaním (popri pro-
jekcii auto-údajov o skladate�och, ich 
celkovej tvorbe, konkrétne znejúcom 
diele a názoroch na „tému“ kvinty 
po�as znenia skladieb). Spo�iatku mi 
projekcia prekážala, potom som si na 
�u v záplave hudby zvykol, dokonca 
som v nej h�adal záchytné body. Pri 

skladbách, ktoré ma hudobne najviac 
oslovili, ma rušila opä�... Rozhodne ju 
nepovažujem za nie�o, �o by sa malo 
sta� trvalou sú�as�ou koncertných pre-
zentácií. Ale bola aspo� nevtieravá, 
dávala vecný priestor samotným au-
torom a netvárila sa ako „umenie“, �o 
som už tiež zažil na koncerte festivalu 
sú�asných mladých autorov v úplne 
neznesite�nej podobe...

Skvelou stránkou Betkovho projek-
tu je rozsiahla, dôkladná dokumentácia 
vzniknutých skladieb: všetky sú nahra-
né, vydané, archivované ako faksimile 
a kompletne dostupné cez internet. 
Neboli preto celkom spravodlivé vý-

hrady tých, ktorí Variácie slovenských 
skladate�ov kritizovali v tla�i a na webe 
ako márnenie štátnych pe�azí. Ak som 
spomenul „plytvanie“, azda by som ho 
vedel vytknú� stratégii s interpretmi. 
Nieko�ko z nich nahrávalo v SRo vä�šie 
komplety z celkového po�tu variácií, a 
nie všetci si všetko, �o nahrali, mohli aj 
verejne zahra�. Snahou organizátorov, 
u ktorých som osobne proti tomu pro-
testoval, bolo pod�a ich argumentácie 
maximálne rozšíri� po�et zainteresova-
ných klaviristov. Výsledkom ale nebolo 
vždy rozšírenie, ale skôr rozptýlenie 
východiskovej bázy interpreta�nej tra-
dície. Je to vec diskusie. Som skôr za 
silný prvotný názor, ku ktorému môžu 
alternatívy vznika� až postupne, pod�a 
toho, akú hodnotu a trvanlivos� jednot-
livé skladby v priebehu �asu preukážu. 
Navyše je nepohodlné a neprirodzené, 
ak skladate� musí vo fáze prvého uve-
denia koncep�ne komunikova� s dvomi 
rozdielnymi typmi interpretov. Sám 
totiž do premiéry ešte len h�adá obraz 
svojej hudby v sebe...

Ak som na za�iatku spomenul, že 
projekt Variácie slovenských skladate-
�ov nemá na Slovensku obdobu, predsa 
som na nie�o zabudol. Pred necelým 
rokom sme namiesto tradi�nej prehliad-
ky Nová slovenská tvorba zažili festival 
Epoché, kde sa slovenská hudba ocitla v 
reprezentatívnom historickom priereze 
(od historických kore�ov, cez zabúdané 
zakladate�ské osobnosti, cez množstvo 
ukážok priamych vplyvov a 	 liácií až k 
sú�asnosti), chápanom ako prezentácia 
najvýznamnejších hodnôt. Na túto nad-
�udskú úlohu sa podujal jeden �lovek, 
Vladimír Godár. Urobil dramaturgiu, 
napísal texty, vplýval na výber interpre-
tov. Skladate�ská obec sa prispôsobila 
vôli jedinca. Výsledok, ktorý si zaslúži 
najvyššie uznanie, mal ale tiež niektoré 
znaky, vo�i ktorým by sa mohla pokoj-
ne zdvihnú� vlna kritiky, ako na Betkov 
projekt. Projekt Variácie slovenských 
skladate�ov, odhliadnuc od jeho celkom 
rozdielneho obsahu a poslania, mal 
vo�i Epoché ur�ité prednosti. �asovou 
neúmernos�ou koncertnej prezentácie 
je zaiste diskutabilným, umelecky 
 uk-
tuujúcim, ale spravodlivo, bez zapájania 
osobných názorov a predsudkov pred-
loženým výsledkom, reprezentatívnou 
vzorkou myslenia slovenských autorov 
sú�asnosti. A skladby sú všetky vydané 
i nahrané. Za seba môžem vyslovi� iba 
v�aku. A obdiv k vytrvalosti a húžev-
natosti realizátorov. Taký zmysluplný 
„zjazd skladate�ov“ sme tu ešte nemali...

Juraj HATRÍK

Vydavate�stvo Slovak Music Bridge, za ktorým stojí najmä úsilie 
skladate�a Miloša Betka, zav�šilo Kvintovým
Dvojkoncertom v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
v Bratislave nevšedný a úctyhodný projekt: komplexnú
prezentáciu súborného diela Kvintové variácie slovenských 
skladate�ov. 

Kvintové variácie slovenských skladate�ov

Jevgenij Iršai [foto: J. Uhlíková]

[foto: C. Bachratý]
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Štátna filharmónia Košice ab-
solvovala 3. 11.—14. 11. turné v 
Nemecku s nemeckým dirigen-
tom Alexandrom Schwinckom. V 
programe z diel Brahmsa, Beetho-
vena, Dvo�áka, Schumanna a Res-
pighiho sa orchester predstavil na 
pódiách 7 nemeckých miest. Sólis-
tami turné boli ví�azi prestížnych 
medzinárodných sú�aží, huslista 
Keisuke Okazaki ( Japonsko) a 
klavirista Özgür Aydin (Turecko). 
Koncerty ŠfK navštívilo v Nemec-
ku približne 5000 posluchá�ov a 
stretli sa s kladnou odozvou u po-
sluchá�ov i v tla�i.

(šfk)

Vedúci skupiny kontrabasov 
Slovenskej filharmónie Rastislav 
Sokol sa ako jediný slovenský 
hudobník zú�astnil v roku 2007 
turné World Orchestra for Peace, 
ktorý dirigoval svetoznámy Valery 
Gergiev. Teleso, v ktorom pôsobia 
najlepší hudobníci z renomova-
ných orchestrov z celého sveta, 
založil  v roku 1992 Sir Georg 
Solti. Dôvodom vzniku bola pod�a 
Soltiho slov demonštrácia „výni-
mo�nej sily hudby ako ve�vyslanca 
mieru“. Na koncertoch v európ-
skych metropolách zazneli o. i. 
Berliozove a Prokofievove skladby 
Rómeo a Júlia.

(aj)

10.—19. 12. vystúpil slovenský vi-
olon�elista Eugen Prochác spolu 
s iránskym klaviristom Amirom 
Saarrafom v Iráne. Na 4 koncer-
toch zazneli diela F. Francoeura, A. 
Dvo�áka, M. Nováka, L. Kupkovi�a, 
I. Zeljenku, M. Rostropovi�a a �. 
Sú�as�u turné E. Procháca boli aj 
interpreta�né semináre na tehe-
ránskom konzervatóriu.

(lz)

29. a 30. 11. sa Slovenská fil-
harmónia predstavila so svojím 
novým šéfdirigentom Petrom 
Ferancom v Prahe. V Dvo�ákovej 
sieni Rudolfína uviedla Spomienky 
op. 25 J. Cikkera, Koncert pre 
husle a orchester D dur op. 35 
P. I. �ajkovského s huslistom 
Daliborom Karvayom a Vtáka 
Ohniváka I. Stravinského. Koncert 
sa uskuto�nil v rámci projektu kul-
túrnej výmeny národných orches-
trov 2007—2011 V srdci Európy.

(sf)

Slovenský komorný orchester 
Bohdana Warchala (um. vedúci 
Ewald Danel) koncertoval 8. 12. v 
parížskom Kostole Sv. Magdalény, 
kde uviedol diela A. Corelliho, 
J. S. Bacha, F. Manfrediniho, J. 
Podprockého a B. Brittena. 

(sf)

Štátna filharmónia Košice a 
Hudobná spolo�nos� Hemerkovcov 
pripravili jubilejný 5. ro�ník festi-
valu, ktorý má napriek krátkemu 
trvaniu svoj stály okruh priaznivcov. 
Sú�as�ou festivalu sú aj podujatia z 
oblasti literatúry, výtvarného umenia 
a hudobnej vedy. Ke�že muzikologic-
ké konferencie sa konajú každý dru-
hý rok, sté výro�ie narodenia Jozefa 
Grešáka si organizátori pripomenuli 
seminárom s prezentáciou mono-
grafie Štefana �urillu. Pod�a pô-
vodného dramaturgického zámeru, 
prezentovaného v bulletine ŠfK malo 
nasledova� 5 koncertov, z nich jeden 
monotematicky venovaný Grešákovej 
tvorbe. Ke�že práve tento sa napo-
kon do programu nedostal, spomien-
ka na najvýznamnejšiu skladate�skú 
osobnos� východného Slovenska zo-
stala na úvodnom seminári. Žiadne 
slovo však nenahradí znejúcu hudbu, 
preto tu ukážka z tvorby skladate�a 
mala rozhodne zaznie�! (Aspo� v 
reprodukovanej podobe, ve� mini-
málne polovica Grešákovej tvorby je 
zaznamenaná na nahrávkach SRo v 
Košiciach.) Doc. Irena Med�anská 
v zastúpení vydavate�ov �urillovej 
knihy H�adanie hudobného tvaru a 
�asu (Prešovský hud. spolok Súzvuk, 
ŠfK, Mestský úrad Bardejov) zdôraz-
nila význam publikácie. Ján Marhulík 
a Jozef Kraj�i z Bardejova potešili 
útlym reprezenta�ným bulletinom 
15 ro�níkov Organových dní Jozefa 
Grešáka v zrkadle �asu (1993-2007) 
a vzácnym darom pre ŠfK – rukopi-
som doposia� stratenej Grešákovej 
skladby Zemplínske variácie pre sóla, 
miešaný zbor a orchester na básnic-
kú zbierku Návraty Pavla Horova z 
roku 1965. O tom, ako sa filharmónia 
venovala Grešákovej tvorbe je v kni-
he príspevok riadite�a Júliusa Kleina 
a pripomenul to aj oddaný propa-
gátor skladate�a Bystrík Režucha. 
Slová Jozefa Podprockého o priate�-
stve a charakteristických znakoch 
Grešákovej hudobnej re�i mali zásad-
ný význam a prispeli k spomienke na 
citlivého bohéma. 

Na prvom koncerte festivalu za-
znela opera Mareka Pia�eka Posledný 
let – 12 poh�adov na M. R. Štefánika. 
Napriek téme a spracovaniu atraktív-
nym pre mladších i starších sa v h�a-
disku Domu umenia zišli posluchá�i v 
po�te, ktorý zodpovedal len násobku 
ú�inkujúcich. Farba hlasu Františka 
Kovára, kvalitná interpretácia a mi-
nimal music autora boli mimoriadne 
pôsobivé. Výkony zboru, sólistov a 
dirigenta Mariána Lejavu si tiež za-
slúžili vä�šiu odozvu. Napriek úva-
hám o únosnosti použitia mg. pásu s 

dialógom, konfúznosti formy – opera, 
oratórium alebo využitia tematického 
materiálu a frekvencie jeho uvádza-
nia...

Koncert študentov Konzervatória 
Košice upozornil na najmladšiu gene-
ráciu skladate�ov. Oceni� treba dra-
maturgiu ve�era: z 8 skladieb bolo až 
5 premiér. Prvotiny Alexeja Temnov, 
Michala Pa� ka a Gregora Regeša (z 
tried J. Podprockého a N. Bodnára) 
zazneli spolu s dielami L. Kupkovi�a 
(Prsto-klad ), N. Bodnára (Take it) a J. 
Vajóa („ ...pre hoboj, v�elo a klavír“). 
Zvláštnu pozornos� si získal Temnov 
Dychovým triom s pôvabnou rytmic-
kou hrou nástrojov, no najmä rondom 
pre slá�ikové kvarteto Karavána s 
neobvyklou programovos�ou a humo-
rom. Pa� kova ABDOBA pre cimbal a 
violon�elo bola citlivou reflexiou na 
tragédiu �lenov folklórneho súboru 
Hri�ov�an. Autor (cimbal) a Gregor 
Regeš (violon�elo) vytvorili zvukový 
obraz, ktorý gradoval hrubo akcento-
vanými tónmi, smerujúcimi v ohrom-
nom zvukovom napätí až k tragédii 
a závere�nému úzkostlivému tichu. 
Regeš predsta-
vil Dva kusy pre 
klavír (Gabriela 
Ujpálová, klavír) 
s dobre zvládnu-
tou klavírnou 
faktúrou a rapso-
dicky efektnou, 
možno až príliš 
roz�ahlou plo-
chou a uviedol 
premiéru Suity 
pre slá�ikový 
orchester, bicie 
nástroje, írsku 
flautu a klavír, 
ktorú sám naštu-
doval a dirigoval. 
Regešova hudba 
je živá, všetko 
v nej spieva, 
prekvapuje vtip-
nými nápadmi, 
rytmikou a inštrumentáciou. 

Komorný koncert Jána Slávika, 
Ladislava Fan�ovi�a a Branislava 
Dugovi�a bol prís�ubom mimo-
riadnych interpreta�ných výkonov. 
Sonáta pre klarinet Phyllis Tate sa 
pohybuje od punktualizmu a minimal 
music k sonorizmu a až tonálnym pa-
sážam. Hravos� a lyrika potvrdili re-
nomé výrazovo i technicky vyspelých 
umelcov. „Mäkký “ tón L. Fan�ovi�a 
prechádzal do rozospievaného vio-
lon�ela v skladbe Musical Remake J. 
Iršaia, ktorá priniesla „komunikáciu-
“,„komentovanie“, „dop��anie“ a spo-
lo�né spievanie obidvoch nástrojov. 

Jedinou premiérou bola Corrente d 
amore pre klavír a violon�elo Mariána 
Lejavu. Autor h�adá nové tóny, farby, 
pohráva sa s charakterom nástro-
jov, zvukovými extrémami. Fúkanie, 
prázdne struny, ultrapianissimo 
mali svoje obsahové opodstatnenie. 
Sonatína pre klavír Ladislava Burlasa, 
venovaná jubileu skladate�a, expono-
vala lineárne hudobné myslenie — in-
telektuálnu hru s tónmi, klavírnym 
estetickým ideálom a dramatickými 
�i meditatívnymi náladami. Štyri kusy 
pre klarinet a klavír Albana Berga 
tematicky, štýlovo i farebne pripo-
menuli diela Lejavu i Tate. Vrcholom 
ve�era sa oprávnene stalo Trio Petra 
Zagara. Nevyhýba sa tonálnej hudbe, 
tvorí kompaktný myšlienkový projekt 
s krátkymi exkurzmi do hudobnej mi-
nulosti. Všetci traja interpreti ho hrali 
s ve� kou virtuozitou a zápalom. 

Závere�ný koncert bol sú�as�ou 
projektu �eské sny 2007. Pražský 

Epoque Quartet sa predstavil 
skladbami multiinštrumentalistu 
Petra Wajsara so spoluú�inkova-
ním huslistky a spevá�ky Gabriely 
Vermelho. Mimoriadne náro�ný 
program pre slá�ikové kvarteto hra-
júce s ozvu�ením, v po�íta�ovej kom-
binácii s nahrávkami �alších, zvä�ša 
bicích nástrojov, vokalizovaním a �as-
tým deformovaním tónov a netypicky 
použitými nástrojmi uvádzal zvláš� 
mladých �udí do vytrženia. Skladby 
Senor Mouse Chicka Coreu alebo 
Gypsy eyes Jimiho Hendrixa skuto�ne 
vzbudzovali obdiv. 

Lýdia URBAN�ÍKOVÁ

Festival sú�asného umenia Košice  
5. ro�ník, 5.—13. novembra, Štátna � lharmónia Košice,
Hudobná spolo�nos� Hemerkovcov

Epoque Quartet [foto: archív]
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Na úvodnom koncerte festivalu (13. 
11.) zaznel cyklus Deviatich prelúdií 
slovensko-amerického skladate�a Jozefa 
Kolkovi�a. Skuto�nos�, že autor bol ak-
tívnym hudobníkom, pozitívnym spôso-
bom pozna�ila aj jeho klavírne skladby 
– umeleckým rezultátom tejto skúsenos-
ti je plastickos� klavírnej sadzby, jej pri-
rodzený dynamizmus a hlavne autorova 
aktívna a citlivá viacdimenzionálna prí-
tomnos� v každom momente procesuali-
ty kompozície. Skladate� dokáže vníma� 
�asový priebeh svojich skladieb h�adiac 
akoby z obidvoch brehov naraz; sledu-
júc kompozíciu i jej kone�nú realizáciu v 
tom istom momente. Autorova rocková 
minulos� predstavuje v tomto prípa-
de do jeho hudobnej poetiky prínos. 
Napokon vplyv nonarti	 ciálnej hudby 
má v slovenskej hudbe (ako priamy di-
alóg s týmto žánrom, alebo v podobe 
pozitívneho vz�ahu k nemu) v rámci vše-
obecnej muzikantskej rozh�adenosti tra-
díciu (ozna�enie „quasi rock” v Semplice 
R. Bergera, kompozície M. Burlasa, J. 
Vajóa, R. Gašparíka i predstavite�ov naj-
mladšej skladate�skej generácie). 

Kolkovi�ove Prelúdiá majú klasické 
pomenovania (Melódia) i typické názvy 
hudobnej moderny (Povrchy), no zvä�ša 
originálne poetické tituly (Zvony, kto-
ré privolali diabla, Kolíbri�ie nebesá), 
jemne lákajúce k mimohudobnej re
 exii. 
Autorovi pomáhajú dodrža� stanovený 
hudobný zámer, nie sú teda primárne 
zdrojom dejovej deskriptívnosti. V tej-

to súvislosti pripomínajú Debussyho 
Prelúdiá alebo Rachmaninove Etudy-
Obrazy. Zrete�ne však „po�u�“ kolibríka, 
mohutné akordické zvony (najvä�ší ako 
chromatický cluster), aj hymnus v archa-
ických kvintových paralelizmoch �i vo�ne 
rytmizovanú impresiu Kleopatrinho sna. 

 
Zaujímavým je však aj ich po�et, cha-

rakteristický skôr pre magickú hranicu 
symfónií (klavírnym cyklom boli pride�o-
vané skôr párne �ísla 12, 24 alebo 48). 

Existuje nieko�ko základných, �asto 
nenápadných hudobných komponen-
tov, prítomných vo všetkých Deviatich 
prelúdiách, ktoré im dodávajú základ-
nú energiu, dynamizmus a �o je naj-
dôležitejšie, pomáhajú ich udrža� ako 
cyklický formový útvar. Sú nimi najmä 
opakovaný tón (inštrumentálny evo-
lu�ný motor, ktorý objavil už Scarlatti, 
rozvinul Beethoven aj Schumann a do 
úplnej dokonalosti priniesol Prokofjev), 
trilok (univerzálny melodický aj ryt-
mický, ve�mi dynamický komponent) v 
v avantgardnej klavírnej literatúre za-
ujímavo využitý Beriom, ktorý splynul 
do absolútnej chromatiky, tak hojne 
naposledy využitej Ligetim. Popritom 
beethovenovská tercia spolu s tritónom 
(Bartók, Lutos�awski) tvoria akýsi zá-
kladný harmonický skelet, ktorým sú 
vytvárané harmonické aj melodické 
štruktúry a z nich následne polyfónna 
klavírna sadzba. Je napriek tomu udi-
vujúce, ako obsahová nasýtenos� pred-

Festival, ktorý sa v šamorínskej 
synagóge uskuto�nil piatykrát, sa už tra-
di�ne koná v spolupráci Medzinárodnej 
spolo�nosti pre sú�asnú hudbu a galérie 
At home gallery, ktorá v synagóge sídli. 
Aktuálny ro�ník priniesol širokú škálu 
projektov so zaujímavou dramaturgiou. 

Cyklus otvoril 4. 9. koncert ma�ar-
ského zoskupenia Trio lignum (Csaba 
Klenyán a Lajos Rozmánh, klarinety, 
György Lakatos, fagot), nazvaný pod�a 
známej Machautovej kompozície Ma � n 
est mon commencement. Odznela zaují-
mavá, z �asti netradi�ná koncepcia, spá-
jajúca autorov obdobia renesancie (des 
Prés, Byrd, Bull), s kompozíciami klasi-
cizmu (Haydn) a skladbami ma�arských 

skladate�ov 20. storo�ia (Adám Kondor, 
Laszlo Sáry, Jóseph Sári). Trio Lignum tak 
v spojení starého a nového prinieslo otázku 
aktuálnosti starej hudby v kontexte tvorby 
sú�asnej. Úplne do bodky tak naplnili odkaz 
Machautovej skladby, kde sa idea konca 
a za�iatku popiera ich vzájomným prepo-
jením. Treba poveda�, že všetky skladby 
interpretovali títo traja skvelí hudobníci na 
moderných nástrojoch, a preto otázka ver-
nosti a „autentickosti“ interpretácie starých 
diel nie je na mieste. V každom oh�ade však 
skladby interpretovali mimoriadne citli-
vo, využívajúc naplno akustické možnosti 
priestorov synagógy. 

alším projektom (9. 9.) bolo premie-
tanie 	 lmu A guest of Life v réžii Tibora 

Szemzöa. Tibor Szemzö je skladate� a in-
terpret, ktorý sa za�al intenzívne venova� aj 
	 lmu a A guest of Life, ktorý je umeleckým 
spracovaním života a osudov jedného z naj-
známejších ma�arských myslite�ov a mysti-
kov Alexandra Csomu, je jeho prvým celo-
ve�erným 	 lmovým debutom. Netradi�nú 
mozaiku vytvára kombinácia animovaného 
	 lmu a dokumentárnych záberov z Tibetu, 
kde Csoma pôsobil. Spôsob spracovanie 
	 lmu (animované sekcie, mdlé obrazy na-
krútené na Super-8) ako aj zvláštna expre-
sívnos� Szemzöovej hudby, ponúkli zvláštny 
až „atmosferický“ a nostalgický poh�ad na 
život tak jedine�nej osobnosti.

Trojicu septembrových podujatí uzavrel 
koncert zoskupenia Žena s blchou pod vede-

ur�uje Prelúdiá k samostatnosti. Každé 
si je možné predstavi� osobitne ako 
sú�as� klavírneho recitálu, každé svoju 
výpove� na�rtne, vyrozpráva i dopovie. 
Majú svoju charakteristickú 	 guráciu, 
hudobné napätie, osobitý priebeh i ke� 
sa po dosiahnutí istého momentu pri 
kompletnom uvedení za�ínajú na seba 
akoby ponáša�. V závere sa už už zdalo, 
že sa kruh uzavrie v relatívne podobnej 
koncepcii využitia použitých prostried-
kov bez vä�šieho zlomu. A predsa: ukon-
�enie cyklu prinieslo �istý tón c k posled-
nému možnému momentu zvratu, ktorý 
„visel” celý �as „vo vzduchu”, �akajúc na 
vhodný okamih. V závere (�ud hmly), sa 
materiál vrátil k východiskovému bodu, 
k �istote a jednoduchosti, aby autor v 
skrátenej rekapitulácii svojho spôsobu 
hudobného vyjadrovania ešte naposledy 
rozvinul to, �o posluchá� naplno vnímal 
trištvrte hodinu. 

Prelúdiá sú teda akousi originálnou 
exkurziou toho najlepšieho, �o najta-
lentovanejší autori klavírnej literatúry 
zanechali. J. Kolkovi� v nich rešpektuje 
to, �o nástroju „sedí”: široké akordické 
štruktúry umiest�uje v spodných regis-
troch, užšie zasa vo vrchných, využíva 
klaviristické oktávy, jednotlivé modely 
oktávovo transponuje, pri�om akordy 
vytvára rozmanito, farebne s decent-
ným využitím clustrov. Je v nich teda 
mnoho rachmaninovskej klaviristickej 
farebnosti a fantazijnosti, ivesovskej 
nekone�nosti výpovede a virtuozity, 

(new) music at home

Ve�ery novej hudby 2007
Sedem koncertov, interpreti zo Slovenska, USA, Holandska, Rakúska, Kanady a 
Dánska. Medzi hostí festivalu patrili tento rok o. i. rakúske trio Trapist, spevá�ka 
Anne La Berge alebo holandský skladate� Piet-Jan van Rossum. Hudobný život 
prináša analytický poh�ad Ivana Bu� u na nový klavírny cyklus Jozefa Kolkovi�a v 
interpretácii Magdalény Bajuszovej a na vystúpenie súboru Veni ensemble, ktorý si 
tento rok pripomína 20. výro�ie svojho založenia.

18. ro�ník medzinárodného festivalu, 13.—22. októbra a 8. decembra, Slovenská sekcia ISCM

5. ro�ník Cyklu koncertov v šamorínskej synagóge, 4.—9. septembra, Slovenská sekcia ISCM, At home gallery

ním Juraja Vajóa. Mladá formácia z Košíc 
priniesla do synagógy obraz o tom, ako 
sa dá svojsky a vynaliezavo nazera� na sú-
�asnú hudbu. Zoskupenie sa pôvodne ve-
novalo najmä alternatívnemu rocku, dnes 
si v rámci svojich hudobných improvizácii 
„odsko�í“ aj do oblasti arti	 ciálnej a mul-
timediálnej hudby. Na koncerte zazneli tri 
kompozície Juraj Vajóa: poloimprovizova-
ná kompozícia Music for tape and various 
instruments, založená na spojení hudby 
z pásu, kde sa prelína hlas 2-ro�ného 
diev�atka s recitovaním básne Williama 
Blakea a so živými nástrojmi a dve kom-
pozície ...pre hoboj violon�elo a klávesové 
nástroje a ... pre synagógu, ktoré mali v 
Šamoríne premiéru. Na koncerte zazneli 

Jozef Kolkovi� [foto: M. Šimkovi�ová/Hevhetia]
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bútov. Vzniká obrovská �asová plocha, 
zostavená z dlhých pulzujúcich alebo 
statických línií. Akoby sa tá istá hudba 
slá�ala a rozpínala v �ase i priestore.

Oboch autorov spájal svojský tem-
perament v akomsi uzavretom priestore 
vlastnej jemnosti, z ktorej pramenilo 
�asté, no nie samoú�elné využívanie ko-
loristického sveta 
 ažoletov. Spolo�ná 
bola tiež schopnos� vníma� a následne 
kompozi�ne skonštruova� obrovské 
�asové plochy a udrža� kompaktnos� zú-
�astnených nástrojových rodín. 

Rytmicky pravidelným rozde�ova-
ním metrickej štruktúry na nepravidelné 

�asti (napr. 5—7 osmín v 3/4 takte), ne-
pravidelné metrické prvky (5/34 takt) 
pôsobiace ako „vyko�ajenie” �i využitie 
nieko�kých dlhších generálnych páuz (ti-
cho je sú�as�ou materiálu v hud. proce-
se) a nespo�etnými opakovaniami mode-
lov kladie v skladbe Klarinet a slá�ikové 
kvarteto Feldman extrémne nároky na 
hrá�ov, ktorí sa 45 minút nesmú ocitnú� 
mimo nastoleného základného pulzu, 
pri�om naj�ažšiu úlohu v tomto zmysle 
bravúrne zvládal klarinetista Ronald 

Šebesta. Situáciu so stoickým pokojom 
kontroloval aj huslista Štefan Eperješi 
s violon�elistom Andrejom Gálom, pri-
�om ich dokonalé zachovanie pokoja a 
tichej dynamiky sa nádherne dop��ali 
s tvorením neoby�ajného množstva 
požadovaných zvukov a bohatstvom 
farieb, �o si vyžadovalo ve�ké skúsenos-
ti z oblasti komornej i sólistickej hry a 
absolútnu technickú zdatnos�, v �om 
nezaostávali ani �alší spoluú�inkujúci, 
huslista Peter Mosorjak a violista Peter 
Zwiebel.

Nie je ni� interpreta�ne náro�nejšie, 
ako realizova� „holú pravdu”, skom-

ponovanú v krehkých líniách, tichej 
dynamike a pokojnom plynutí v akoby 
nekone�nom �ase, osta� pri komorných 
dialógoch v medziach technickej perfek-
cie a zárove� sa nebráni� pódiovej inšpi-
rácii. Aj v�aka spomínaným interpretom 
máme na Slovensku možnos� sa stretnú� 
a absolútnym technickým zvládnutim 
textu, pochopením akéhoko�vek výrazo-
vého sveta a slobodným, vysoko profesi-
onálnym muzicírovaním. 

Ivan BUFFA

bola podriadená jej videniu štruktúry, 
ktorú formovalo najmä výrazné stelesne-
nie sa s rytmikou a pulzáciou, rozmanité 
pasáže boli v plastickom legáte zrete�né, 
farebné, poetické; akordické pásma kom-
paktné, mäkké aj zvonivé. Prvé predve-
denie kompozície i umenie klavírnej hry 
sa vzájomne dop��ali a iba máloktorý 
autor si môže vychutna� takúto skladate-
�ovi vernú, ale aj vlastným intelektuálnym 
vkladom obohacujúcu, tvorivú a nápaditú 
realizáciu vlastného diela.

Štvrtým podujatím Ve�erov bol koncert 
VENI ensemble (17. 10.), nesúci sa v at-
mosfére symbiózy dvoch �asopriestoro-
vo vzdialených, no poeticky príbuzných 
výrazových svetov, vnímajúcich hudbu 
predovšetkým ako médium plynúceho 
pokoja.

Na úvod zaznela Acteren, even niet 
acteren... (Kona�, chví�u nekona�...) pre 
violu a klavír holandského skladate�a 
Piet–Jan van Rossuma, intímnos�ou a 
�istotou presiaknuté rozsiahlejšie die-
lo, citlivo rešpektujúce charakteristiku 
oboch nástrojov, ktoré vo svetovej 
premiére uviedli violista Peter Zwiebel 
a klavirista Ivan Šiller. V Rossumovej 
hudobnej poetike je výrazové con fuoco 
rovnako dobromyse�né, nekon
 iktné, 
no svojsky živelné ako jeho dolce �i 
leggiero, nestrácajúc prepracovanos� 
jemnej rytmickej pulzácie. Prístup inter-
pretov bol ve�mi citlivý a koncentrovaný: 
Šillerov prirodzený zmysel pre rytmické 
cítenie textúry poskytoval stabilné 
prostredie pre súznenie, ale najmä tvo-
rivé kreovanie farieb P. Zwiebela.

Dve skladby pre klarinet a slá�iko-
vé kvarteto Mortona Feldmana sú po-
kusom o atomizáciu hudobnej textúry 
sná� v ešte radikálnejšej podobe ako u 
Weberna. Krátke rytmické 
 oskuly sú 
umiestnené do miniatúrneho �asového 
priestoru, druhým protipólom je nieko�-
konásobné zvä�šenie spomínaných atri-

aj skladby Erwina Schulho� a (Sonáta pre 
husle sólo) a Ivana Bu� u (For Atti pre gi-
taru). Mladí košickí hudobníci priniesli do 
synagógy svojský, možno miestami ešte 
trochu nesmelý poh�ad na problematiku 

improvizovanej hudby a miešania rôznych 
hudobných žánrov.

Predposledným koncertom cyklu, 
ktorý sa odohral už v októbri, bol koncert 
dua Eugen Prochác a Rajmund Kákoni. 

Posluchá�om ponúkli zaujímavý výber skla-
dieb slovenských (M. Pia�ek, J. Hatrík, I. 
Zeljenka, D. Matej, M. Lejava) a svetových 
skladate�ov (A. Piazzola, S. Gubajdulina), 
�erpajúc �iasto�ne dramaturgiu z nového 
CD tohto Visions, ktorú doplnili niektorými 
kompozíciami s tvorby staršej generácie slo-
venských skladate�ov a diel svetovej tvorby. 
Ponúknutá škála skladieb otvorila otázku 
vzájomného spojenia violon�ela a akordeó-
nu a ich následného použitia v kompozíciách. 
Toto nezvy�ajné zvukové spojenie je vo via-
cerých rovinách inšpirujúce a jeho možnosti 
a takmer neobmedzenú možnos� vzájomnej 
kombinácie predviedli na koncerte obaja in-
terpreti v plnom rozsahu.

Záver cyklu patril zoskupeniu Solamente 
naturali, ktoré v Šamoríne predstavilo vy-
brané krátke skladbi�ky z Uhrovskej zbierky 
a Melodária Anny Szirmay-Keczerovej. 
Strhujúca a najmä mimoriadne presved�ivá 

„hra s hudbou“, ktorú Solamente natu-
rali na koncerte ukázali, bola naplnená 
mimoriadnou dávkou �udskej, ale najmä 
hudobníckej pozitivity. Navyše tieto 
ukážky �udovej podoby barokovej hudby 
na území Rakúsko-Uhorska sa stali zaují-
mavým dramaturgickým spojením, ktoré 
z piatich podujatí cyklu koncertov naozaj 
vytvorilo kruh, cyklus, nie�o �o so sebou 
prinieslo naplnenie Machautovskej vízie 
spojenia za�iatku a konca. Staré sa v záve-
re cyklu opä� spojilo so starým. Medzitým 
však koncerty a podujatia priniesli do sy-
nagógy v oblúku jednotlivých koncertov 
rôznorodé podoby hudby, vrátane situá-
cie, kedy hudba vzniká improvizáciou 
priamo na koncerte. Tým sa v Šamoríne 
po�as piatich ve�erov vytvoril priestor na 
konfrontáciu hudby v jej najrozmanitej-
ších podobách. 

Katarína HAŠKOVÁ

ligetiovskej polyrytmickej linearity a 
messiaenovskej rozpínavosti. Klavír znie 
nenásilne a slobodne.

Cyklus je v slovenskej klavírnej hudbe 
ojedinelý a nepriamo nadväzuje na po-
dobné klavírne projekty D. Martin�eka, 
M. Bázlika (Prelúdiá), I. Zeljenku 
(Sonáty), J. Beneša (Nokturná) �i V. 
Bokesa (Sonáty, Prelúdiá a fúgy). Autor 
zárove� de	 nivne potvrdzuje tendenciu 
posledných rokov, formova� hudba do 
zrozumite�nejších kontúr s porozumením 
pre prirodzenú percepciu posluchá�a ako 
aj akustické správanie nástroja v priesto-
re, stáva sa adresnejšiou, zachovávajúc 
si však pritom svoju tvár, �oho dôkazom 
je napríklad aj vývoj klavírnej tvorby u 
takej ikony európskej avantgardy, akou 
je P. Boulez (od klavírnych Sonát �i 
Structures, až k poslednej klavírnej kom-
pozícii Incises), ale aj u �alších autorov 
(Ligeti: Etudy, S. Sciarrino: Quattro not-
turni De la nuit a pod.) 

Z h�adiska interpretácie bol po�in 
Magdalény Bajuszovej vzácnym a záro-
ve� najideálnejším momentom zav�šenia 
dlhodobého umeleckého projektovania a 
realizácie, ke� interpret skladbe ešte viac 
pomôže a dotvára ju s hlbokým empatic-
kým ponorom. Bohatos� nálad, pestros� 
a nesmierná náro�nos� klavírnej textúry 
donútili interpretku k absolútnemu výko-
nu a zárove� ponúkli posluchá�ovi mož-
nos� komplexne kocha� sa jej klavírnym 
umením. M. Bajuszová siahla po partitúre 
s pre �u typickou poctivou analytickou 
exaktnos�ou, v každej fráze dokázala nájs� 
jej hudobnú pointu a v�aka technickej vy-
bavenosti kreovala jednotlivé pasáže so 
železnou precíznos�ou. Spontánnos� M. 
Bajuszovej sa vždy snúbi s vopred pre-
myslenou dramaturgiou interpretácie. 
Ani tentokrát nechýbala emocionálna na-
sýtenos�, nápaditos� v detaile, vtip a bra-
vúra, �i kontrolovanie celkového priebehu 
formy. Klaviristka ni� neprehá�ala, ani ni� 
neriskovala. Farebnos� klavírneho zvuku 

Magdaléna Bajuszová [foto: M. Šimkovi�ová/Hevhetia]

Trio Lignum [foto: archív festivalu]
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píše hudbu, ktorá je „audience friendly“, na 
rozdiel od doby, kedy skladatelia písali najmä 
pre úzku komunitu. Táto hudba bola síce in-
telektuálne zaujímavá, no nebola „audience 
friendly“. No táto kvalita musí by� vo vz�ahu 
k sú�asnej hudbe ve�mi starostlivo zvažo-
vaná. Je to zvláštne, napríklad Beethoven 
bol vždy „pred“ publikom, Mozart v tomto 
zmysle písal prístupnejšiu hudbu. A pritom 
boli obaja rovnako ve�kí. Rovnako existuje 
názor, že hudba musí by� „nová“. Sibelius, 
Rachmaninov alebo Glazunov však písali v 
neaktuálnom štýle, v �ase, ke� Stravinskij 
alebo Schönberg robili úplne iné veci. No ich 
hudba je tiež ve�ká a dôležitá... 

 Vrá�me sa spä� k postaveniu klasickej 
hudby v spolo�nosti... Veríte vo „výchovu 
publika“?
V USA ani Anglicku nie je hudobnej výchove 
na školách pripisovaná dôležitos�. Môj pria-
te�, známy skladate� 	 lmovej hudby Michael 
Kamen, založil v Amerike Mr. Holland Opus 
Foundation. Vychádzal zo skuto�nosti, že 
vä�šina amerických stredných škôl nevlast-
ní nástroje. Tiež som túto nadáciu podporil, 
pretože každý hudobník si je vedomý toho, 
ako úrove� hudobnej výchovy na školách 
súvisí s nezáujmom posluchá�ov o klasickú 
hudbu. Naproti tomu v juhoamerických 
krajinách, napríklad Venezuele, existuje 
ve�ký záujem o výu�bu hudby. Nie nevy-
hnutne z dôvodu profesionálnej kariéry, no 
kvôli možnosti lepšie porozumie� tomuto 
úžasnému umeniu.

 Ako by ste porovnali situáciu v sú�asnej 
hudbe v Európe a USA?
Európa má v hudbe ve�ké tradície, z ktorých 
v Amerike vychádzame. No v sú�asnosti u 
nás existuje ve�ké množstvo vynikajúcich 
skladate�ov, ove�a viac ako kedyko�vek 
predtým. Novým fenoménom je, že mnohí 
skladatelia sú schopní ži� z komponovania. 
Predtým to dokázali len �udia ako Samuel 
Barber alebo Aaron Copland, inak skla-
datelia u�ili alebo šoférovali taxíky, ako 
Phillip Glass, jeden z najúspešnejších ame-
rických hudobníkov sú�asnosti. Raz, v �ase 
ke� bol ešte pomerne neznámy, som si v 
New Yorku zobral taxík, v ktorom si vodi� 
púš�al Schönberga. Ktorý taxikár po�úva 
Schönberga? „Ja som skladate�,“ povedal 
a dal mi svoju vizitku. Dnes, aj v�aka svojej 
	 lmovej hudbe, je milionárom. V Európe je 
náro�nejšie ži� z komponovania, je š�astím 
dosta� sa do silného vydavate�stva. 

 Hovoríte, že mnoho skladate�ov žije z 
komponovania, pri�om štátna podpora v 
európskom ponímaní neexistuje. Ako je to 
teda možné?
K dispozícii je množstvo rôznych podpôr, i 
ke� menej ako kedysi. V minulosti existovali 
napríklad granty od Rockefellerovej alebo 
Fordovej nadácie. Ja som získal dvojro�ný 
grant od Rockefellerovej nadácie, �o mi 
umožnilo by� rezidentným skladate�om 
Cleveland Orchestra. Sú�as�ou bola aj 
možnos� príležitostne dirigova� Cleveland 
Philharmonic. Tento grant už neexistuje, 
bol bohužia� zastavený. Existuje tiež orga-
nizácia, ktorá vysiela skladate�ov z celých 
Spojených štátov na krátkodobé reziden�né 
pobyty do orchestrov. Potom je tu samozrej-
me federálna National Endowment for the 
Arts, od ktorej som kedysi získal grant na 
napísanie baletu. Ako 19-ro�ný som získal 
podporu od Guggenheimovej nadácie, bol 
som myslím najmladším, kto ju kedy dostal. 
Peniaze z takéhoto grantu vám umožnia 
venova� sa celý rok len komponovaniu, ale 
	 nancovanie prostredníctvom grantov aj 
tak nedokáže pokry� všetky náklady na 
živobytie. Napríklad aj taký úspešný autor 
ako William Bolcom stále u�í na University 
of Michigan, napriek tomu, že napísal štyri 
úspešné opery. A opery sú v Amerike ve�mi 
dobre platené. 

 Narodili ste sa v Uruguaji. Ovplyvnilo 
toto prostredie nejako vašu hudbu?
Môj pôvod je �isto slovanský, pochádzam z 
po�sko-ruskej rodiny. To, že som sa narodil 
v Uruguaji, je v podstate náhoda. Môj otec 
tam vtedy krátko pracoval ako inžinier pre 
spolo�nos� z Filadel	 e. Bolo to ve�mi inšpi-
rujúce kultúrne prostredie v oblasti literatú-
ry, divadla i hudby. V tom �ase bolo v krajine 
mnoho vynikajúcich hudobníkov, ktorí po-
�as vojny i po nej opustili Európu. Napríklad 
Erich Kleiber, jeden z najvä�ších dirigentov, 
ktorý nieko�ko rokov viedol ako šéfdirigent 
orchester v Montevideu. Mal som tiež ve�ké 
š�astie na pedagógov. Mojím u�ite�om kom-
pozície bol Guido Santorsola, fantastický 
hudobník z Talianska alebo huslista Jascha 
Fidlom, ktorý bol spolu s Heifetzom žiakom 
Leopolda Auera. 

 Spomínate vplyv európskej hudobnej 
emigrácie – a �o latino rytmy v prvej �asti 
vašej Partity?
Áno, ale to je spolu s klavírnou sonátou 
jeden z mála príkladov, kde som ako nostal-

gickú reminiscenciu použil latino rytmy. V 
Južnej Amerike ma inšpirovalo najmä kul-
túrne prostredie, navyše už ako 16-ro�ný 
som odišiel do USA. Vä�šina mojich skla-
dieb má skôr slovanský charakter. 

 ... napríklad sentiment Elégie pre slá-
�iky alebo Smúto�ného pochodu? 
Ur�ite. Partita (2. symfónia), z ktorej 
pochádza Smúto�ný pochod, sa stala 
mojou prvou nahrávkou, v �ase ke� som 
bol ešte študentom Curtisovho inštitútu. 
Skladbu nahral orchester v Louisville, 
ktorý získal grant od Rockefellerovej 
nadácie na sú�asnú hudbu. �oskoro sa 
stal ve�mi známym, lebo za 10 rokov na-
hral ve�ké množstvo diel Stravinského, 
Schönberga, Hindemitha, Villa-Lobosa 
alebo Ginasteru. LP bola bohužia� príliš 
krátka, tak dirigent vypustil Smúto�ný 
pochod. Nahrávka sa �oskoro stala 
ve�mi úspešnou. Ove�a neskôr uviedol 
túto skladbu v New Yorku aj Leopold 
Stokowski, ktorý mal v tom �ase už vyše 
80 rokov. Nechcel dirigova� skladbu s 
názvom Smúto�ný pochod, preto som 
zmenil názov na Poema Elegiaco... 

 Aké boli v �ase vášho príchodu do 
USA kontakty s európskou avantgar-
dou? 
Povedomie bolo, ale kontakt nebol zvláš� 
intenzívny. Ke� som v Baltimore spolu s 
Jamesom Levinom vyhral dirigentskú sú-
�až, sponzorovanú Fordovou nadáciou, 
stretol som tam Stockhausena. Hral som 
ve�a hudby Bruna Madernu, no myslím, 
že americké kompozi�né školy boli orien-
tované inak. Vä�šina vecí sa v tej dobe 
diala tu v Európe. Dá sa poveda�, že aka-
demici na univerzitách boli orientovaní 
na atonalitu, elektroniku, potom tu boli 
experimenty Varésa a Cagea a samozrej-
me postromantici ako Samuel Barber 
alebo Walter Piston. 

 Ako dirigent i skladate� sledujete 
hudobnú scénu už nieko�ko desa�ro�í. 
Kam sa za ten �as posunula sú�asná 
hudba?
V �ase, ke� som prvýkrát prišiel do 
Ameriky, vznikla moja 2. symfónia. 
Vo Washingtone ju zahrali štyrikrát, v 
Kentucky trikrát, �o sta�ilo, aby som sa 
vtedy stal jedným z troch najhranejších 
žijúcich skladate�ov v USA. Dnes sú skla-
datelia ako John Adams, ktorých diela sú 
hrané nieko�ko stokrát. To je neuverite�ná 
zmena. Sú�asná hudba vtedy udržiavala 
obecenstvo v úctivej vzdialenosti od kon-
certných siení. Napríklad ke� moja man-
želka Carole Farley spievala Bergovho 
Wozzecka pod taktovkou Zubina Mehtu, 
neboli schopní preda� lístky. Tak zmenili 
oznam na „Schubert, Beethoven“ a ke� 
�udia prišli, konalo sa prekvapenie. S 
Leopoldom Stokowskim som dirigoval 
premiéru 4. symfónie Charlesa Ivesa, kto-
rú som neskôr uviedol aj sám s London 
Philharmonic a situácia bola podobná. 
Manažment avizoval všetko ostatné, ale 
Ivesa radšej nie. A v Anglicku je to tak do-
dnes. S výnimkou BBC Orchestra, ktorý 
je silne dotovaný štátom a môže si dovoli� 
uvádza� sú�asnú hudbu, anglické orches-
tre nehrajú ve�a sú�asnej hudby.

 Ide o všeobecnejší jav. Pre�o je to tak? 
Doba sa zmenila. Dnes už skladatelia 
nepíšu stovky diel ako Vivaldi, nepíšu ani 
desiatky symfónií ako Mozart. Vtedy to 
bola hudba ur�ená na zábavu. �udia sú 
zaneprázdnení a svet im navyše ponúka 
množstvo inej zábavy. Klasická hudba sa 
bohužia� stala menšinovým umením. Ale 
musí by� �alej tvorená, inak sa z nej stane 
múzeum. Dnes je ale šanca, aby klasická 
hudba zase získala vä�šiu popularitu, pre-
tože �oraz viac skladate�ov po celom svete 

Rozhovor

�oraz viac skladate�ov píše hudbu,
ktorá je „audience friendly“
Na youtube možno nájs� historický záznam, na ktorom diriguje 
s Leopoldom Stokowskim 4. symfóniu Charlesa Ivesa. Hovorí, 
že legendárny hudobník chcel svojimi úpravami Bacha prenies� 
jeho hudbu do koncertných siení a s ob�ubou nazýva svoje po-
�etné nahrávky „bestsellermi“. Otvárací koncert festivalu Me-
los-Étos dirigoval americký dirigent a skladate� José Serebrier. 

Pripravil: Andrej ŠUBA
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Americký dirigent a skladate� José 
Serebrier sa narodil v r. 1938 v rus-
ko-po�skej rodine v Uruguaji. Ako 
17-ro�nému mu Leopold Stokowski 
premiéroval v USA 1. symfóniu. S 
dirigentskou legendou spolupracoval 
5 rokov ako 2. dirigent v American 
Symphony Orchestra v Carnegie Hall. 
Neskôr na pozvanie Georga Szella pô-
sobil ako sídelný skladate� Cleveland 
Philharmonic.

Serebrier patrí k hudobníkom s 
najvä�ším po�tom nahrávok, ktoré 
realizoval s orchestrami ako London 
Symphony Orchestra, London 
Philharmonic, Royal Philharmonic, 
Scottish Chamber Orchestra, English 
Chamber Orchestra, New York 
Philharmonic a i. Získal 39 nominá-
cií Grammy za CD pre spolo�nosti 
Naxos, BIS, Warner, Sony/BMG a �. 
Serebrierova Symphonie mystique zís-
kala nomináciu Grammy za „Najlepšie 
dielo roku 2004.“ 

www.joseserebrier.com

 Spomenuli ste Stokowského. Údajne 
ste sa zoznámili, ke� nahradil Ivesovu 4. 
symfóniu vašou skladbou...
Bolo to tak. Ives 4. symfóniu nikdy nepo-
�ul, ani nevedel �i bude niekedy zahraná. 
Písal hudbu a pracoval pritom v úspešnej 
pois�ovacej 	 rme, bol v USA pionierom 
pois�ovníctva. Jeho mimoriadne náro�ná, 
imaginatívna a neoby�ajná hudba pôso-
bila na sú�asníkov ako Boschove ma�by. 
Stokowski sa pokúšal o premiéru diela v 
Houstone, za�al skúša�, ale orchester to 
nebol schopný zahra�. V tom �ase som bol 
ako študent vo Filadel	 i a poznal som jed-
ného violon�elistu z orchestra. Zaujímal 
sa o moju 1. symfóniu a zobral ju ukáza� 
do Houstonu Stokowskému. Nemohol 
som vedie�, �o sa stane. Aj toto vypovedá, 
aký bol Stokowski. Mohol to by� hudob-
ník od posledného pultu alebo ktoko�vek 
z obecenstva, on ho bral vážne. Premiéra 
mala ve�ký úspech, no absolútne bez 
ohlasu v tla�i, lebo v ten de� bol vypuste-
ný Sputnik... 

 Neskôr ste s ním spolupracovali ako 
dirigent...
Po štúdiu na Curtisovom inštitúte som 
išiel pracova� do Minneapolisu s Antalom 
Doratim, mojim u�ite�om dirigovania. 
Stokowski v tom �ase v New Yorku orga-
nizoval svoj posledný orchester, American 
Symphony Orchestra. Oslovil ma, �i 

nechcem by� druhým dirigentom. Pracovali 
sme spolu 5 rokov, dirigovali sme ve�a kon-
certov v Carnegie Hall a urobili množstvo 
nahrávok, napríklad spomínanú Ivesovu 4. 
symfóniu. Bol to úžasný zážitok. Ke� som 
vyhral sú�až v Baltimore, pozval nás George 
Szell s Jamesom Levinom do Clevelandu, kde 
som bol reziden�ným skladate�om a diri-
gentom Cleveland Philharmonic. Stokowski 
mal vtedy takmer 90 rokov, chcel sa vráti� 
do Anglicka a ja som už nechcel by� druhým 
dirigentom. 

 Na vašich posledných nahrávkach pre 
Naxos dirigujete Stokowského úpravy 
Bacha, Wagnera a Musorgského. Názory 
na tieto transkripcie sú rôzne... 
Nahrávky, o ktorých hovoríte, neboli mojím 
nápadom. Ponuka prišla od Medzinárodnej 
spolo�nosti Leopolda Stokowského. Najskôr 
som odmietol, pretože som tieto skladby 
nikdy nedirigoval a okrem toho existuje množ-
stvo verzií, mnohé nahral sám Stokowski s 
Philadelphia Orchestra. No presved�ili ma, 
lebo mnohé z nahrávok iných dirigentov sú 
staré a neznejú príliš dobre. Pod�a m�a, ak sú 
tieto transkripcie zahraté správne, znejú fan-
tasticky. Nahral som napríklad Stokowského 
verziu Musorgského Obrázkov z výstavy, 
ktorá získala tri nominácie Grammy. Potom 
sme urobili koncertné turné s The National 
Youth Orchestra of Spain, hrali sme v Berlíne 
a Londýne. DVD vyjde vo februári v Naxose. 
Tieto Musorgského veci inštrumentovalo 
viac ako 50 �udí. No Stokowski je iný, ako 
Rus je pod�a m�a bližšie Musorgského idió-
mu. �o sa týka problému Bach–Stokowski, 
v 1. polovici 20. storo�ia Bacha upravoval 
takmer každý. Bola to snaha prenies� jeho 
hudbu z chrámov do koncertných siení 
pre širšie publikum. Navyše Stokowski bol 
pôvodne organistom, takže Bachove diela 
dôverne poznal a dokázal priblíži� zvuk or-
chestra organu. Viem, že niektorí tvrdia, že 
je v tom prive�a romantizmu. No ak chcete 

po�u� Bacha, môžete ís� na iný koncert, toto 
je Bach–Stokowski a po hudobnej stránke to 
funguje. Po ve�kých úspechoch predchádza-
júcich nahrávok je mojím najnovším projek-
tom na žiados� Stokowského spolo�nosti CD 
Wagner–Stokowski: Symfonické syntézy. 
Vyšlo len nedávno a už je bestsellerom. 
Okolo roku 1912 Wagner nebol s výnimkou 
Metropolitnej opery v Amerike hraný, �udia 
ho nepoznali. Stokowski nemenil orchestrá-
ciu jeho diel, ale urobil symfonické syntézy: 
napr. vzal predohru, Liebesnacht z 2. dejstva, 
Liebestod z 3. dejstva Tristana a namiesto 
sopránu dal niekde hoboj, niekde 
 autu, na-
miesto barytónu violon�elo a pod. Je to jedna 
z najlepších nahrávok, aké som kedy urobil. 
V sú�asnosti uvažujem nad posledným pro-
jektom Stokowského transkripcií... 

 Po pomerne dlhom období ste sa v roku 
2003 3. symfóniou vrátili ku komponova-
niu...
V poslednej dobe som urobil nieko�ko zau-
jímavých projektov: pre Warner nahrávam 
symfónie Glazunova, �ajkovského symfónie 
som robil pre švédsky label BIS. Pre nich som 
nahral tiež Carmen Symphony pod�a Bizeta, 
ktorá mimochodom získala Grammy v kate-
górii latino a onedlho vyjde druhýkrát v in-
terpretácii US Marimba. Urobil som tiež CD 
Tango in Blue, nazvané pod�a mojej skladby, 
s tangami Stravinského (Tango bolo prvou 
skladbou, ktorú v Amerike napísal), moju 

orchestráciu a doplnenie Satieho skice, 
Piazzollu, Barbera, Goulda a iných. Ale 
pýtali ste sa na 3. symfóniu... Naxos ma 
oslovil, aby som urobil nahrávku mojich 
skladieb s Toulouse National Chamber 
Orchestra, ktorý mám ve�mi rád. Sólista v 
jednej zo skladieb vypadol a ke�že už bolo 
všetko objednané, musel som za 2 týždne 
napísa� novú skladbu. Titul Symphonie 
mystique nepochádza odo m�a. Názov 
vymysleli �lenovia orchestra, ktorým sa 
zdalo „mystické“, že sa tempo sa spoma-
�uje a hlas akoby prichádzal z dia�ky. 

 Moja posledná otázka sa týka otvá-
racieho koncertu festivalu. Ako sa vám 
spolupracovalo s orchestrom?
Ve�mi dobre, ideálne. Spolupráca 
bola efektívna – 100–, nie viac ako to, 
1000-percentná. Hudobníci sú ve�mi 
a hlboko oddaní hudbe. Po�ul som, že 
orchester má problémy, �o dnes nie je 
ni� neoby�ajné. Mnoho rádií v Európe 
– v Nemecku, Taliansku alebo Anglicku 
– sa snaží zbavi� svojich orchestrov a 
viaceré už zanikli. V Anglicku som sa 
snažil trochu pomôc� dvom orchestrom 
BBC, ktoré mali by� zrušené. Dúfam, že 
sa tento orchester podarí zachráni�, lebo 
zrušenie by bolo zlo�inom. Sú v �om 
viacerí hudobníci, ktorí sú – �o sa týka 
intonácie, rytmu – skuto�ne výnimo�-
ní... S dobrým dirigentom musia hra� vy-
nikajúco. Verím, že sa nielen udržia, ale 
sa budú �alej a s úspechom zlepšova�. 
Skuto�ne sa mi s nimi robilo ve�mi dob-
re. Napríklad skladba Ilju Zeljenku bola 
„logisticky“ ve�mi náro�ná: rozpráva�i, 
dva zbory, orchester... Podobá sa to 
riadeniu dopravy na križovatke. No som 
rád, že som mohol toto zaujímavé dielo 
dirigova� a dúfam, že sa mi ho podarí 
ešte niekde uvies�. Skladate� má vlastný 
jazyk, ktorý pôsobí nezávisle od doby, 
kedy dielo vzniklo, a to je dôležité. 
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�udia „v“ a „v pozadí“ scény sú�asnej hudby
Sú�asná hudba: chceme ju hra� / chceme ju po�úva�?

CHAT:

TÉMA:

Scéna sú�asnej vážnej hudby je na Slovensku už pomerne zaujímavo štrukturovaná. Má svoj festivalový mainstream i alter-
natívu. Jednotlivé podujatia si podelili publikum a delia si aj potenciálne 	 nan�né prostriedky. Ako vyplynulo z nášho chatu, 
peniaze môžu by� neurotizujúcim faktorom nielen pri organizácii ale aj vzájomnej komunikácii. Ve�kou témou sú�asnej hudby 
však na�alej zostáva predovšetkým jej publikum...

SK: Áno, ale myslím, že aj u nás existuje hudba sú�asná aj 
kvalitná aj zaujímavá, dokonca možno �asto zaujímavejšia 
ako napríklad v susedných �echách.
IM: Súhlasím s Petrom Zagarom, je to problém hudby.
MT: Ozrejmite, prosím, v �om je teda „problém“ sú�asnej 
hudby?
MB: V tom, že pod tou sú�asnou si každý predstavuje, 
naš�astie, nie�o iné.
SK: Skôr vidím problém v tom, že ak aj takúto originálnu 
a živú sú�asnú hudbu u nás nájdeme, ve�mi �ažko ju vieme 
nejako podpori�. Možno by som ten problém teda skôr 
naformuloval ako obmedzenú schopnos� spolo�nosti 
podpori� vlastný rozvoj.
MB: Ale to ti povedia v každom štáte...
SK: Možno áno, ale u nás je to ešte vypuklejšie a má to kri-
tické dôsledky. Napríklad v podobe averzie vo�i všetkému 
novému, inému a (u nás ešte bohužia�) neznámemu.
MB: ...lebo na malom priestore všetko krásne vyniká. :-)
PZ: Pod�a m�a je problémom sú�asnej hudby to, že neho-
vorí jazykom, ktorému by rozumeli také po�ty posluchá-
�ov, aké o�akávame na koncertoch.
MT: A má ma� sú�asná hudba plné sály?
IM: Menšinové žánre majú svojich stabilných posluchá-
�ov. Ale vôbec neviem odhadnú�, aká hudba rezonuje u 
širokých posluchá�skych vrstiev.
SK: To, �o hovorí Peter, môže znamena�, že naše o�a-
kávania sú príliš ve�ké. V každom prípade, ak mám tiež 
použi� príklad z našej vlastnej skúsenosti, na festivale 
Next sa na návštevnos� nemôžeme s�ažova� – A4 býva 
plná. Aj za programom si celkom stojím, je porovna-
te�ný s renomovanými zahrani�nými prehliadkami. 
Horšie je to s peniazmi.
MB: Sály nemusia by� plné, skôr by som �akal úprimnejší 
záujem. 
IM: Nie�o iné je zaplni� A4 a iné zasa zaplni� Redutu...
SK: To iste áno. Myslím, že sa zhodneme na tom, že u nás 
má sú�asná hudba pomerne málo posluchá�ov. To však 
neznamená, že nemôžu existova� ú�inné nástroje na jej 
podporu... Ako problém vnímam, ke� ani tieto nástroje 
nefungujú.
MT: Možno by bolo zaujímavé urobi� Next v Redute... :-)

SK: Napríklad vo viedenskom Konzerthause je už pár ro-
kov Nová sála venovaná len novej hudbe, a uvádzajú tam 
pomerne sú�asné veci. Ale je pravda, že tú novú sálu majú 
o poznanie menšiu ako je naša Reduta.
PZ: Otázka znela, �i majú by� plné sály. Myslím si, že sály 
ako Reduta, SRo 1, nové SND nemajú by� plné... To sa dá 
o�akáva� iba v prípade malého po�tu skladate�ov.
IM: Naopak, ja si myslím, že plné sály sú vytúženou métou 
všetkých organizátorov hudobných podujatí. Bol som ten-
to rok na Varšavskej jeseni a úprimne som závidel – každý 
koncert nabitý, takmer 700 �udí...
SK: Ja som zase zažil aj vo Viedni koncerty, kde bolo 30 
�udí, napríklad na koncerte súboru Icebreaker, ktorý hral 
aj u nás na Ve�eroch novej hudby. No považujem to za 
normálne. Napríklad v Berlíne sú miesta s kapacitou do 
100 �udí. V každom z nich sa však hráva sú�asná hudba 
rôznych podôb asi dvakrát týždenne.
IM: Ide skôr o to, �o považujeme za menšinový žáner. 
Reich ur�ite nie je menšinovým žánrom. Mal som dojem, 
že ani Kan�eli nie, ale ukazuje sa, že jeho hudba je ezoteri-
kou, ktorá široké masy málo oslovuje.
MT: Skúsme ís� �alej. �o najviac vplýva na dramaturgiu 
festivalu sú�asnej hudby? Osobný vkus organizátorov 
alebo snaha zaplni� prázdne miesto v slovenskej hudobnej 
kultúre? (predpokladám, že najviac peniaze...)
IM: Všetko spolu.
PZ: Súhlasím.
SK: Peniaze vplývajú iste zna�ne a sú dos� obmedzujúcim 
faktorom pri našej dramaturgii, ktorá chce �u�om ukáza� 
živé a sú�asné hudobné prejavy. K motivácii však stále 
prispieva aj pocit, že táto hudba by sa u nás inak vôbec 
neobjavila.
IM: V tomto ro�níku Melosu absencia pe�azí nebola hlav-
ným problémom.
MT: Slávo, nazna�uješ, že iba na Nexte je sú�asná hudba?
SK: Na takto položenú otázku sa samozrejme nedá odpo-
veda� inak ako „nie“. Ale je pravda, že festival sme založili 
pred ôsmimi rokmi s tým, že nám v ponuke podujatí u nás 
chýbal priestor na prezentáciu práve tých aktuálnych pre-
javov. Teda nie nie�oho, �o už patrí skôr do histórie alebo 
k všeobecnému vzdelaniu. Osemro�ná skúsenos� hovorí 

Miro Tóth: Ako sa darí na Slovensku sú�asnej hudbe? Má 
dnes dostato�ný priestor?
Martin Burlas: Asi tak ako 	 lmu. Nie ve�mi, a má to ve�a 
prí�in, napr. nie príliš ve�ký záujem širšieho okruhu �udí, 
povrchná podpora inštitúcií...
Peter Zagar: Myslím si, že sú�asná hudba zap��a priestor, 
ktorý si vydobyla...
Ivan Marton: Sú�asná vážna hudba je na Slovensku po-
poluškou medzi umeniami. Uvádzame ju, hráme ju, ale 
�i sa po�úva, to si nie som – po skúsenosti s tohtoro�ným 
Melosom – istý.
PZ: Sú�asná hudba má málo posluchá�ov, ale to je skôr 
dôsledok, než vopred existujúci problém.
IM: Na tohtoro�nom Melose sme mali umelecky ve�mi 
hodnotný program s prvotriednymi umelcami – a návštev-
nos� bola prekvapujúco nízka.
MB: Ale boli aj horšie navštevované ro�níky.
IM: Myslím, že iba jeden (2001). V roku 1999 sme 
na Melose mali švédsky súbor Kroumata a Štúdio I v 
Slovenskom rozhlase praskalo vo švíkoch. Na štrasbur-
ských perkusionistov prišlo tohto roku sotva 200 poslu-
chá�ov...
Slávo Krekovi�: Ja mám pozitívne skúsenosti s mladšou 
generáciou posluchá�ov, ktorá je ve�mi aktívna a hladná 
po nových podnetoch – dokáže si hudbu stiahnu� trebárs 
aj z internetu. Iná vec je, že táto skupina nie je ve�ká a re-
produkovaná hudba nenahrádza koncertný život ani dos-
tatok domácej tvorby, ktorá by bola na úrovni doby. 
MB: Slávo – mne sa zdá, že za posledných 20 rokov práve 
možnos� reprodukcie znížila vážnos� hudby (ale nie je to 
možno pravidlo).
PZ: Problém je �iasto�ne v prezentácii a �iasto�ne v hud-
be.
SK: Ja si myslím, že v hudbe nie je až taký problém – ne-
ustále vzniká. Otázka je, aké má možnosti prezentácie 
alebo napríklad presadenia mimo lokálneho kontextu. 
Druha otázka je, nako�ko je „sú�asná“ a nako�ko má �o 
poveda� aj mimo tohto kontextu.
MB: Presne tak. Mimo lokálneho kontextu sa zvä�ša pre-
sadí to lepšie.
PZ: Slávo, to, �i je hudba sú�asná, je problém hudby, nie?

�udia „v“ a „v pozadí“ scény sú�asnej hudby�udia „v“ a „v pozadí“ scény sú�asnej hudby
Sú�asná hudba: chceme ju hra� / chceme ju po�úva�?Sú�asná hudba: chceme ju hra� / chceme ju po�úva�?Sú�asná hudba: chceme ju hra� / chceme ju po�úva�?
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MB: Presne...
PZ: Chcel by som sa vráti� k položenej otázke. Alebo sme 
ju už zodpovedali?
SK: �i sa hudobná obec zhodne na tom, �o je sú�asná 
hudba? Myslím, že nie. Ale to má korene už aj v tom, že 
dnes existuje tak mnoho „hudieb“, že udrža� si preh�ad je 
dos� �ažké.
IM: Hudobná obec sa na tom ur�ite nezhodne a ani by to 
nebolo vhodné.
MT: Myslíte, že za hranicami Slovenska je „sú�asnejšia“ 
sú�asná hudba?
PZ: Ak sa nezhodneme na tom, �o je sú�asné, potom ani 
na tom, �o je sú�asnejšie.
SK: Napriek tomu sú isté indikátory, ktoré môžu napo-
môc� – to je ten kontextuálny poh�ad. Ak napríklad neja-
ký súbor vystupuje na festivale Wien Modern, môžeme 
ho považova� za sú�asnú hudbu. Zaujímavý posun však 
nastane, ke� príde ten istý súbor do Bratislavy a �asto je 
vnímaný – a to aj odborníkmi – ako nejaký avantgardný 
výstrelok. V tomto prípade pod�a m�a takéto porovnanie 
o nás nie�o vypovedá. 
MT: Slávo, chceš tým poveda�, že žijeme v hudobne kon-
zervatívnom štáte?
MB: Ja si myslím, že celé umenie a štýly vznikli aj preto, 
lebo sa �udia nevedia dohodnú� na jednom prístupe, a to 
je ve�mi dobre.
SK: Pri zostave koncertnej dramaturgie v priestore A4 
alebo festivalu Next si �asto hovoríme, že „toto by malo 
by� skôr na Jazzových d�och“, alebo „toto sa hodí skôr na 
Melos“. Ibaže nakoniec to urobíme my, pretože trochu 
inovatívnejšie veci si �asto inde nenájdu priestor.
IM: Melos má pomerne jasný dramaturgický pro	 l, odliš-
ný od Ve�erov, Nextu a pod.
PZ: Slávo, ale kto je ten arbiter? Kto rozhodne, že to je tak, 
ako to vidíš ty?
SK: Peter, ve� predsa vieme, že arbiter neexistuje. Môžeme 
však porovna� programy slovenských koncertných domov 
a festivalov so zahrani�nými. Môžeme spo�íta�, ko�ko diel, 
nahrávok alebo projektov u nás vzniká. Môžeme zisti�, 
ko�ko našich umelcov pozývajú do zahrani�ia. Môžeme 
sa však aj pýta�, ako je možné, že to, �o sa inde prezentuje 
na ve�kých a renomovaných festivaloch, sa u nás deje na až 
priam „experimentálnej“ pôde. V tomto je istý neodškrie-
pite�ný posun, už len oproti našim západným susedom. 
Možno je to však aj tým, že napríklad pred pár rokmi za�ali 
dramaturgiu Wien Modern robi� �udia, ktorí mali okolo 25 
rokov... Takže iste je tu aj genera�ný posun videnia.
PZ: Možno treba hovori� konkrétne. Myslíš napr. 
Sharpa?
SK: Áno, napríklad Eliotta Sharpa. A podobne, nie som 
si ani istý, ako by bol u nás prijatý, podporený �i vnímaný 
John Zorn, keby náhodou mal v úmysle nás pocti� svojou 
návštevou. Vo Viedni hral napríklad v Konzerthause, v 

MB: �ažko.
MT: Aké atribúty má ma� sú�asná hudba?
MB: Sú�asná hudba by mala hocijakým jazykom hovori� 
o sú�asných problémoch...
SK: Ja by som to rozdelil na dve roviny. V tej prvej rovine 
ide o živú, autentickú tvorbu, ktorá vzniká dnes a ktorá 
používa aktuálne estetické prostriedky. Druhá, kontex-
tuálna, spo�íva v porovnaní domácej tvorby s tým, aká 
hudba sa dnes tvorí „vo svete“, alebo v našom kultúrnom 
okruhu. To môže tiež vrhnú� trochu svetla na našu schop-
nos� �i neschopnos� by� sú�as�ou dnešného umeleckého 
diania. Hovorím samozrejme o hudbe, ktorá je inovatívna 
a historicky „nová“, nie o všetkej hudbe, ktorá v sú�asnosti 
znie. Pretože dnes znie aj Beethoven.
PZ: Nikdy sa všetci nezhodneme: toto je sú�asné, a toto 
už nie. Ale: je Music for 18 Musicians sú�asná hudba? Má 
už 30 rokov...
IM: Mojím hlavným problémom po tohtoro�nom Melose 
je empaticky vycíti�, na akú hudbu reagujú sú�asní poslu-
chá�i, �o ich oslovuje, �o odpudzuje a pod. V tom sa cítim 
dos� bezradne. Bratislavské jazzové dni sú plné, Chick 
Corea takisto, ale Messiaen so špi�kovým klaviristom, �i 
excelentný súbor bicích nástrojov necháva posluchá�a 
chladným. Pritom Reicha všetci „zožrali“. Je hudobný 
minimalizmus to, �o rezonuje?
PZ: Pán Marton, to je ten „problém“ hudby, o ktorom 
som v úvode hovoril.
SK: Myslím, že odpove�ou na túto otázku je �iasto�ne zo-
trva�nos� prostredia, ktorému chví�u trvá, než sa isté veci 
stanu hlavným prúdom. A tiež to pod�a m�a hovorí o istej 
dynamike vo vývoji žánrov – Corea sa stal komer�ne za-
ujímavým, podobne ako niektoré „ve�ké mená“ klasickej 
hudby typu Carrerasa. Ale aj Reich.
MB: Corea a jazz je pre m�a cesta naj�ahšieho odporu a 
nezaujíma ma. Minimalizmus pri�ahuje u nás, lebo sme 
tých 20 rokov pozadu, to je za trest.
MT: Takže sa zhodneme na tom, že sme 20 rokov poza-
du?
PZ: Minimalizmus jednoducho oslovuje viac �udí ako 
Messiaen, to nie je chyba dramaturga, ani interpreta.
SK: Áno, nie všetko sa môže sta� masovým hlavným prú-
dom, už aj kvôli svojej povahe. Reich je skrátka prístup-
nejší ako Messiaen, ve� práve minimalisti chceli „zato�i�“ 
s dovtedajšou avantgardou... a podarilo sa im to.
MB: Ale stihol ich zaslúžený trest.
SK: Na druhej strane, vo vyspelých spolo�nostiach sa 
dnes považuje za spolo�ensky vhodné ís� aj na koncert 
Messiaenovej hudby, pretože to už patrí k všeobecnému 
rozh�adu. A ak hovoríme o minimalistoch vo všeobecnosti 
– trest ich pod�a m�a stihol paradoxne v podobe komer�-
ného úspechu, ktorý �asto viedol k vyprchaniu náboja v 
ich hudbe...
IM: S tým súhlasím.

zatia� toto: nikto sa nám v tom až tak nepokúša konkuro-
va� (�o je trochu škoda), zaznamenávame zvýšený záujem 
publika aj médií, takže reakcie sú pozitívne. Iné je to s ve-
rejnou podporou, ktorá v posledných rokoch dramaticky 
klesla. To považujem za paradox a prejav istej zotrva�nosti 
prostredia, ktoré u nás nereaguje na nové veci pružne. 
Myslím tú �as� prostredia, ktorá môže ovplyv�ova� na-
príklad túto podporu. Tu vidím paradox – posluchá�i rea-
gujú, ale napriek tomu sme minulý rok dostali po úspešne 
rozbehnutých ro�níkoch z ministerstva kultúry zrazu nula 
korún. Z toho sme boli šokovaní. Až po odporú�aniach 
od renomovaných osobností sme nakoniec malú podpo-
ru získali... Pritom na avantgardu sa u nás len �ažko dajú 
získa� sponzori, takže toto rozhodnutie znamenalo takmer 
zánik festivalu. Ešte š�astie, že máme výborné vz�ahy so 
zahrani�nými kultúrnymi inštitútmi a ve�vyslanectvami, 
ktoré nám držia palce v tom, �o robíme.
PZ: �iže témou je teraz rozde�ovanie grantov?
IM: To by som nebol rád.
MB: Ale ve� všetky komisie vždy boli a budú subjektív-
ne...
SK: Áno, komisie môžu aj musia by� subjektívne. Ale ak 
po šiestich rokoch po všetkých stránkach úspešný festival 
sú�asnej hudby u nás dostane žiadnu alebo len symbolickú 
podporu, beriem to ako neštandardnú situáciu. Pritom na 
minulom ro�níku hrali na Slovensku vôbec po prvýkrát na-
príklad Pan sonic, za ktorých sa nehanbí ani parížske Centre 
Georges Pompidou alebo festival MaerzMusik v Berlíne.
IM: Neviem �i mám na to teraz reagova� ako �len prísluš-
nej ministerskej komisie... Myslím, že nejdeme správnym 
smerom.
PZ: Na druhej strane, nemali by sme túto tému tabuizova�...
MB: Ja viem len to�ko, že napätie pri podporách vždy bolo 
a bude, to je prirodzené, treba to stráži�, to je všetko.
SK: Chcel som len na príklade zo života vyjadri�, v �om 
vidím ja jeden z problémov sú�asnej hudby u nás – ani 
hudobná obec sa nevie zhodnú� na tom, �o je „sú�asné“, 
�o by sa malo podporova� a v akom rozsahu. 
MB: Pre�o je napríklad na Arte viac dobrej hudby, aj sú-
�asnej, ako v našich médiách?
PZ: Martin, preto, lebo vo Francúzsku a v Nemecku žije 
viac osvietených �udí ako u nás.
IM: Aj v Po�sku, v Litve a pod.
MB: Tak som to aj myslel, to sa musí postupne meni� aj u 
nás, ak nepríde vojna...
SK: Na „osvietenos�“ populácie vplýva ur�ite mnoho fak-
torov. Okrem iných aj celková úrove� vzdelávania, �i fakt, 
že sme spolo�nos�ou, ktorá je v urbanizácii oneskorená 
za európskym priemerom o zhruba pol storo�ia. S tým sa 
však dá nie�o robi�.
MB: Ja pomaly za�ínam by� rád, že sme oneskorení...
PZ: Je možné, aby sa hudobná obec dohodla na tom, �o 
je sú�asné?
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Prahe na festivale Alternativa. U nás si ho však v Redute 
neviem predstavi�, hoci jeho skladby hral Boris Lenko aj na 
ktoromsi Melose.
MB: Nepoctí nás návštevou, okrem iného preto, lebo je 
drahý... Praha ho zvládla nieko�kokrát, treba ís� tam.
SK: Je drahý, lebo je jedným z najvýznamnejších žijúcich 
skladate�ov a hudobníkov, no ke� som pustil úryvky z 
jeho klasických skladieb z 80. rokov na konferencii v rámci 
BHS, vyvolalo to dos� ve�ký údiv...
PZ: Takže, v �om je problém? V tom, že Sharpa nepozve 
Melos, alebo že nikto na neho nepríde?
MB: Ke� bol v A4, nebolo veru ve�a �udí. To je škoda aj 
naša hanba...
SK: Myslím že Sharp je jedným z ve�kých mien sú�asnej 
hudby a robí ambiciózne projekty, na ktoré rozpo�et fes-
tivalov ako je Next, bohužia�, nesta�í. �iže na Melose si 
ho viem predstavi�. Ale napokon, vystupoval na Ve�eroch 
novej hudby, ktorým práve takáto poloha vyhovuje.
PZ: A prišlo tam cca 25 �udí...
SK: Nuž, v Saalfeldene na �om bolo 3000... Ale to bol iný 
projekt, o dos� „prístupnejší“.
PZ: Slávo, pre�o pod�a teba v Bratislave prišlo len 25 
�udí?
SK: Pre�o prišlo málo �udí na Sharpa, to viem �ažko posú-
di�. V každom prípade, ja som tam bol. Moje skúsenosti 
hovoria, že aj pri menej známych umelcoch príde – pri 
dostato�nej propagácii – na niektoré koncerty aj celkom 
po�etné publikum. Možno je to aj tým, že vtedy ešte pra-
videlné miesto pre koncerty tohto druhu neexistovalo a 
samotná A4 vznikla až o �osi neskôr. Dnes by to možno 
bolo inak, ur�ite to súvisí aj s vytváraním istého návštev-
níckeho zázemia.
MT: Pán Marton, myslíte si, že je John Zorn vhodný pre 
Melos-Étos?
IM: Práve si pozerám na internete heslo John Zorn, viem o 
�om málo... Ktovie, možno by bol zaujímavý pre Melos...
MB: Musíme sa vyrovna� s tým, s �ím aj v politike – sme 
provincia. Dlho trvá, kým sa z provincie stane nie�o iné, 
nebodaj centrum.
MT: Myslím, že John Zorn je už podobne ako Reich žijúci 
klasik, a mohol by priláka� ve�ké publikum. Je vhodný aj 
pre Next, aj pre Melos.
IM: Áno, ale Melos by museli robi� tí 25-ro�ní – ve� pre�o 
nie?
SK: Myslím, že to nie je podmienkou... Pod�a m�a najza-
ujímavejšie veci robil Zorn koncom 80. rokov, aj ke� stále 
je celkom vitálny. Ale ak chceme vedie� nie�o o sú�asnej 
tvorbe, musíme sa poobzera� ešte po iných menách. Aj 
toto je pod�a m�a úlohou festivalov sú�asnej hudby. A v 
ideálnom prostredí sa takéto festivaly dop��ajú. Aj ke� do-
chádza k istým prelínaniam (napríklad don@u.com hrali 
na Ve�eroch a tento rok sú na Nexte, Martina Burlasa hra-
li na všetkých festivaloch sú�asnej hudby vrátane Nextu, 
pritom mu uvádzajú aj operu v SND...), každý ma svoje 
miesto, všade je ten kontext trochu iný. Zorn by mohol 
by� na Melose aj na Nexte, ale pokojne aj na BHS, len asi s 
iným projektom. Niekde by mohli hra� jeho slá�ikové kvar-
tetá, inde by zase improvizoval s Otomom Yoshihidem...
PZ: Slávo, súhlasím s tebou v tom, že Melosu chýba nie�o 
ako o� -Melos. ...a chýba to aj BHS.
SK: Ja si vlastne myslím, že mu „o� -Melos“ nechýba, aj 
ke� by som iste privítal v jeho programe „sú�asnejšie“ 
veci. Mne sa tento rok napríklad pá�ilo predvedenie 
Crumbovho kvarteta Black Angels, ale potom som si 
uvedomil, že ide o skladbu z roku 1970. No hlavne chýba 
adekvátna podpora iných projektov. Nech ich je �o najviac 
a �o najrôznejších.

MB: Ja ako osobný problém vidím to, že akýko�vek vä�ší 
priestor nie je možné zaplni� maximálnou kvalitou a aj ke� 
viem, že ide o moju subjektívnu mierku, nemôžem sa jej 
vzda�...
SK: Ja som tiež priaznivcom menších priestorov, plných 
kvalitatívne aj kvantitatívne.
MB: A ako sa to dá zaplni�?
SK: Nuž, ke� ste hrali s over4tea v A4, mal si pocit, že bol 
priestor prázdny?
MT: Over4tea hrali na Nexte, tam je vždy plno... 
MB: Myslel som skôr, že ke� máš urobi� 4 dni alebo týž-
de� len z kvalitnej hudby, narazíš na problém, že jej to�ko 
nie je, alebo nie je možné zostavi� ideálny program.
SK: Ja si myslím, že sú festivaly, kde ten kvalitný program 
existuje a že by to išlo aj u nás, ibaže to chce vzácnu zhodu 
dramaturgickej rozh�adenosti, rôznorodosti, ve�korysého 
	 nancovania a vo�ných termínov v diároch umelcov... 
Preto sa bežne zvykne robi� dramaturgia aj na rok-dva 
dopredu. U nás je to nemožné, iba ak v štátnej inštitúcii.
MT: Takže, �o na záver?
PZ: Sú�asná hudba má mnohé podoby, no nie všetci chcú 
po�úva� všetky tieto podoby... A u nás má masové publi-
kum iba zlomok sú�asnej hudby.
SK: Ja by som masové publikum ponechal jeho osudu 
a sústredil sa aspo� na vytváranie možnosti pre tých, 
ktorých hudba zaujíma, �i už posluchá�sky alebo ako 
tvorcov. 
MB: To áno, budeme musie�...
IM: Znova opakujem – nerád by som masové publikum 
ponechal jeho osudu, zaujíma ma, na �o spontánne rea-
guje.
SK: Nuž, ja myslím, že to asi nebude ni� z oblasti sú�asnej 
(umeleckej) tvorby... 
PZ: Žiada sa mi poveda�, že Reich to je... ale je to sú�asné 
pre teba, Slávo?
SK: Pre m�a je Reich žijúcim klasikom. Hoci sa mi pá�ia 
aj jeho novšie veci, sú�asná hudba v zmysle živej tvorby, 
ktorá by riešila aktuálne hudobné otázky jazykom dneška, 
to pod�a m�a asi nie je...
MB: Lenže aj u Reicha nájdeš také rozdiely v kvalite skla-
dieb, že nevieš, �o s tým...
PZ: Hovorím o najlepšom Reichovi...
MB: ...ten z�udovel.
SK: S najprevratnejšími vecami prišiel Reich v 60. rokoch, 
podobne ako Beatles. A považova� Beatles za sú�asnú 
hudbu je síce možné, ale predsa len sa odvtedy už ve�a 
udialo... Ja som mal na mysli živú sú�asnú hudbu bez žán-
rového obmedzenia, �isto len „hudbu dnešnej doby“.
PZ: Kde je tvoja hranica sú�asnosti?
MB: Hranica doby nemá obmedzenia, prepá�te...
ani kvalita...
SK: Iste. A je zrejmé, že žiadna pevná hranica neexis-
tuje. Ale za sú�asné, zaujímavé ale aj potrebné pod-
porova� považujem: 1. živú hudbu, ktorá vzniká dnes 
(myslím autorsky, nielen tú, ktorá „znie dnes“ v podaní 
interpretov), 2. ktorá má isté kvalitatívne parametre, 
ktoré zvykneme považova� za hodnototvorné – naprí-
klad autentickos�, inovatívnos�, istú estetickú neošú-
chanos�. A z vlastnej skúsenosti som rád, že sú�asná 
hudba vzniká, že vzniká dobrá a že vzniká aj u nás. A 
že sná� je iba otázkou blízkeho �asu, kedy bude pova-
žovaná za potrebnú.
MB: Teraz vážne: �oko�vek chce poveda� o dnešnom po-
cite �oko�vek, je pod�a m�a sú�asné...
MT: Myslím, že to je dobrý záver.
MB: To som nechcel, fakt.
MT: :-)

Martin BURLAS
skladate�

V novembri mu 
uviedli premiéru 

opery Kóma, ktorá 
vznikla na 

objednávku SND.

Slávo KREKOVI�
muzikológ

Je dramaturgom 
a organizátorom 

festivalu Next, A4 
– Nultého priestoru 

a šéfredaktorom 
�asopisu ¾.

Ivan MARTON
muzikológ a hudobný 

producent
Je predsedom

medzinárodného 
festivalu

sú�asnej hudby 
Melos-Étos.

Miro TÓTH
muzikológ a
saxofonista

Venuje sa 
„preskupovaniu“  

cca 25 �udí v rámci 
intermediálno / 

improviza�ných zosku-
pení Frutti di mare a 
Musica falsa et 	 cta.

Peter ZAGAR
skladate�

Je �lenom
festivalových výborov 
Melos-Étos a Ve�erov 

novej hudby .
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Ako si sa dostal práve k organu a ako sa vyvíjal 
tvoj vz�ah k tomuto nástroju?
Ve�mi priamo�iaro – môj otec je už takmer 
40 rokov organistom v Sabinove. Ako malý 
miništrant som sa vždy na konci sv. omše 
ponáh�al na chór a otec mi dovolil zahra� 
si, hoci som ešte nedo�iahol na pedále. Ke� 
som sa v desiatich rokoch dozvedel, že hru 
na organe je možné aj študova�, o inej al-
ternatíve som nerozmýš�al. V štrnástich ma 
prijali na košické Konzervatórium. 

Nebolo pre teba rozporuplné, že si sa roz-
hodol pre organ ako duchovný nástroj a na 
Konzervatóriu nebola v tých �asoch možnos� 
špecializácie na cirkevnú hudbu?
Budova Konzervatória susedila s nádherným 
Premonštrátskym kostolom, kde bol malý 
organ. Hoci som vedel, že môžem by� sle-
dovaný, bolo pre m�a normálne odbehnú� a 
cez prestávku po�úva� organ. Rozporuplné 
to nebolo, pretože o týchto záležitostiach 
som �asto hovoril s rodi�mi, ktorí ma vždy 
vedeli správne usmerni�. Okrem toho bol 
každý môj pobyt doma spojený s tým, že som 
preberal v kostole služby za otca. Neskôr som 
pojem „duchovná“ alebo „spirituálna“ hudba 
pochopil v ove�a širších než len cirkevných 
súvislostiach, nielen ako službu pre chrám a 
spolo�enstvo veriacich.

�ím bolo vtedajšie štúdium hry na organe odliš-
né v porovnaní so situáciou, akú dnes zažívajú 
napríklad tvoji študenti?
Predovšetkým v tom, že bezproblematické 
ú�inkovanie v ktoromko�vek chráme berú 
moji študenti ako samozrejmos�. Okrem 
toho máme úžasný prístup k informáciám, 
možnos� cestova�, získa� štipendiá 
a dosta� sa k výborným nástrojom. Ja som 
mal š�astie, že ako študent Konzervatória 
som so speváckym zborom prešiel západnú 
Európu a koncertoval na nádherných ná-
strojoch. To ma ešte viac utvrdilo v tom, že 
štúdium tohoto nástroja je nie�o úžasné. 

Ako vám pedagógovia na Konzervatóriu „vy-
svet�ovali“ duchovnú literatúru pre organ? 
Ve�kú duchovnú h	bku Bachových chorálov 
som sa usiloval pochopi� cez ich texty, ktoré 
som si sám prekladal z nem�iny, ostatné 
bolo len „medzi riadkami“.  Uchvacovala ma 
samotná hudba a bolo pre m�a dôležité sna-
ži� sa pochopi�, �o hrám. Hra na organe pre 
m�a znamená istý spôsob prežívania vlastnej 
spirituality. Je pre m�a zaujímavé nachádza� 
v hudobných dielach zašifrované duchovné 
posolstvá. Aj preto teraz pracujem na dok-
torandskej téme Spiritualita a náboženské 
obsahy v organových dielach Petra Ebena.

minipro� l
To znamená, že nielen on ako 
�lovek a skladate� oslovil teba, 
ale rovnako v tvojej interpretá-
cii našiel nie�o, �o ho zaujalo...
Ako �lovek mal ku každé-
mu srde�ný a priate�ský 
prístup. Ale sná� to bolo aj 
tak, ako hovoríš. Ke� som 
mu poslal nahrávku svojho 
prvého doktorandského 
koncertu, nechcel veri�, že 
je to živý záznam. Bolo pre 
m�a ve�kým zážitkom, že 
som mohol s jeho synom 
Marekom Ebenom uvies� 
ako prvý slovenský interpret 
jeho poldruhahodinový 
Labyrint sveta a raj srdca 
na texty J. A. Komenského. 
Pred viac ako 15 rokmi som 
tento cyklus po�ul improvi-
zova� samotného Ebena a 
ani mi nenapadlo, že budem 
ma� raz možnos� predvies� 
tieto úžasné improvizácie 
ako koncertnú skladbu. 

�o pre teba dnes znamená by� 
pedagógom a vychováva� nové 
generácie?
U�ím ve�a a u�ím rád. 
Myslím si, že dobrý inter-
pret by mal aj u�i�, pretože 
ak neverbalizuje všetky 
interpreta�né problémy na 
ktorých pracuje, nemôže 
napredova�. Rovnako, kaž-
dý žiak nie�o nau�í svojho 
pedagóga. Okrem toho som 
vlastne už tretia generácia 
pedagógov v našej rodine. 

Okrem pedagogickej �innosti 
mnoho koncertuješ – aký je 
rozdiel medzi hraním v kon-
certnej sále a v kostole?
Mám radšej koncerty v kos-
tole. Nielen z akustického 
h�adiska, ale hlavne preto, že
už samotný sakrálny priestor
a prítomnos� bohostánku 
pre m�a ako veriaceho 
�loveka mnoho znamená. 
Musím prizna�, že mám rád 
priamy kontakt s publikom 
v koncertnej sále, napriek 
tomu však uprednost�ujem 
sakrálny priestor. 

Pripravila
Magdaléna TSCHMUCK 

Ktorý skladate� organovej tvorby �a najviac ovplyvnil?
Jednozna�ne Peter Eben, ktorého tvorbe som venoval aj svoje 
doktorandské koncerty a s ktorým som mal pekný vz�ah. Za�alo 
sa to, ke� po�as môjho štúdia na Konzervatóriu navštívil Košice. 
Najprv ma uchvátil ako charizmatický �lovek. Improvizoval 
a prednášal o svojej hudbe, venoval sa nám s plným nasadením. 
Potom sme hrali jeho autorský koncert. Oslovilo ho, že som ako 
jediný hral jeho Fantáziu z Nede�nej hudby naspamä� a daroval mi 
svoje noty. 

Bol si s ním odvtedy v kontakte?
Na festivale Smetanova Litomyšl som hral jeho Te Deum pre zbor, 
organ a dychové nástroje. Bol v h�adisku a hoci boli prítomní aj 
vysokí štátni predstavitelia, prišiel ma pozdravi� na javisko a dal mi 
svoju vizitku. Uchovávam si aj krásnu korešpondenciu s ním. Ke� 
dostal nahrávku z môjho koncertu, ešte v ten de� mi telefonoval, �i 
nechcem �alšie noty.
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Narodený: 1973, Košice
Štúdiá: 1987–1993 Konzervatórium v Košiciach
paralelne absolutórium-organ (E. Dzemjanová), klavír (P. Kaš�ák)
1993–1998 VŠMU (organ J. V. Michalko)
od r. 2000 doktorandské štúdium na VŠMU (I. Sokol)
Od roku 1997 je pedagógom hry na organe, od roku 2000 
vedúcim odboru Cirkevnej a organovej hry na Cirkevnom 
konzervatóriu v Bratislave. 
Kurzy:
ú�as� na zahrani�ných majstrovských interpreta�ných kurzoch 
(J. Guillou, S. Landale, R. Smits)
Spolupráca s orchestrami: 
ŠF Košice, ŠKO Žilina, SF Bratislava 
Absolvoval viac ako 100 koncertných recitálov, 34 zahrani�ných 
koncertných ciest (Mníchov, Frankfurt, Praha, Viede�, �ub�ana, 
Štokholm, Varšava...), nahral 3 CD.

MAREK VRÁBEL
organ

(1973)

[foto:P. Kastl]
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Osamelos� zázrakov je stále vä�šia a vä�šia...

Ten, kto sa už stretol s tvorbou Martina 
Burlasa, zrejme neo�akával pred premiérou 
jeho novej opery ni�, �o by pripomínalo tra-
di�ný operný tvar. Tešila som sa na zvláštny 
Burlasov smútok, atmosféru absurdity, spoje-
nie, resp. konfrontáciu typického nihilizmu, an-
tiprogramizmu a všeobjímajúceho relativizmu 
s o	 ciálnym prostredím kamennej opernej in-
štitúcie. Hodina, strávená s novou slovenskou 
operou, ma však uvrhla do vlastného, rozpa�i-
tého smútku. Nasledujúce riadky nech sú vní-
mané viac ako otázky, než ako odpovede – tie 
prenechám na špecialistov, operných kritikov a 
teatrológov.

Burlasova Kóma v oboch základných rovi-
nách – ako partitúra aj inscenácia – zámerne 

dekonštruuje / demontuje žáner. Dramaturgia 
partitúry pracuje s uzatvorenými, ale monologic-
kými �íslami, je nedejová a „neoperná“ v zmysle 
anitidramatizmu, statickosti, monotónnosti ako aj 
nezvy�ajne nízkym po�tom speváckych vstupov. 
Všetko vymenované sa dá a treba chápa� ako zá-
mer, ako skladate�ov legitímny program. V tejto 
rovine mi na premiére prekážalo jediné. Burlas 
skomponoval priezra�nú, monotónnu hudbu 
(evokujúcu stojatú, len ob�as rozvlnenú vodnú 
hladinu – napokon voda je výrazným motívom in-
scenácie: „handra, ktorá neutiera, iba te�ie, sa dá 
utrie� iba vodou“, „vodopád bez vody – iba pád“), 
realizovanú zvä�ša v pomalých tempách v komor-
nom ansámbli a vstupujúcu do interakcie nielen 
so spevákmi ale aj s nahratou hudbou, zostavenou 
z typických burlasovských dehumanizovaných 
skre�ov, vytvárajúcich akési ostináta. Ide teda o 
materiál, dos� citlivý na interpretáciu, odkázaný na 

intona�nú presnos� a precíznu ansámblovú súhru, 
bez možnosti skry� nedokonalosti v rámci skupiny – 
žia�, ani jedno ani druhé nedosahovalo na premiére 
žiaduce parametre.

Inscenácia Rastislava Balleka na prvý poh�ad 
sleduje skladate�ov zámer – domovský žáner tiež 
zo svojho poh�adu demontuje. Scénogra	 a je mi-
nimalistická, jej komponenty majú malé rozmery 
(„veci sú ni�, menej než sny“), u spevákov je cite�-
ná snaha o odosobnený (civilný?) vokálny prejav, 
nevidie� žiadne typické operné prehrávanie, gestá 
a mimika sú �o najúspornejšie, až sa nakoniec zdá, 
akoby nikto ani nehral... („smr� je matkou krá-
sy“) Paradoxne, napriek reálne malému priestoru 
Štúdia SND vzniká dojem nezaplneného, prive�ké-
ho javiska. Intencie režiséra minimalizova� výrazové 
prostriedky spevákov a hercov sú v racionálnej rovi-
ne tiež programové a logické – Burlas predsa chce 
by� „civilný“, nepatetický, rúcajúci konvenciu... No 

M. Burlas: Kóma / text: J. Oli�–M. Burlas / réžia: R. Ballek / hudobné naštudovanie: M. Lejava / 
scéna: T. Ciller / pohybová spolupráca: M. Horná / Štúdio SND, Bratislava, premiéra: 24. novembra

– pomalé tempá, ktoré len ve�mi zriedkavo 
naruší náznak kontrastu �i vzruchu. Po kra-
tu�kej predohre sa na štyroch obrazovkách, 
upevnených na zábradlí balkónu, striedajú 
titulky, vecne predstavujúce tvorivý tím a 
protagonistov. Po nich nasleduje siahodlhý 
prúd mali�kých písmeniek – menoslov „a 
�alších“. Režisér Rastislav Ballek žmurkol 
na divákov: pred nimi je monotónny tok ne-
deja, �akanie na pointu. 

Okrem orchestrálnych hrá�ov a dirigenta 
stojí v jame muž v �iernom obleku s chapli-
novským klobúkom. Jeho verná kópia sa 
mátožne pohybuje po javisku, spomalene si 
utiera �elo, chrúme keks. Ke� sestra dovezie 
na manipula�nom vozíku rovnako oble�ené-
ho Pacienta (Pavol Remenár), dedukujeme, 
že muži predstavujú jeho alter egá. Nápad 
možno nie celkom originálny, ale v našom 
prípade ú�inný. Cez nich sa pokúsime na-
hliadnu� do vnútorného sveta ústredného 
hrdinu, ktorý celú operu presedí v meravej 
polohe na nemocni�nom kresle. Jeden z 
mužov balansuje po vonkajšom zábradlí bal-
kóna (žeby prí�ina Pacientovho stavu? – to 
však zrejme nie je dôležité), druhý mu pod-
kladá maliarsky rebrík. Prvý zlezie, druhý 
ostáva visie� prelomený cez vé�ko rebríka. 
Rebrík ako symbol sa na scéne opakuje ešte 
dvakrát: ako schodíky do bazéna orches-
triska a v miniaturizovanej forme ako reb-
rí�ek do (alebo z?) malého akvária. Sestra 
ho cez lievik trúbkovitej konštrukcie naplní 
modro sfarbenou vodou. Výživa Pacienta?

Okrem Sestry a trojjediného Pacienta 
vystupujú v inscenácii lekári (tenor a štyria 
nemí štatisti) a Pacientovi príbuzní – mat-
ka, otec a priate�ka. No nekomunikujú me-

výdatný záujem najmä zo strany odbornej 
society bol pochopite�ný.

Komorný charakter diela, medzižánro-
vos� inscenácie (kombinácia operných, �i-
noherných a tane�no-pohybových prvkov) i 
jej personálne zakotvenie v prostredí alter-
natívneho divadla predur�ili Kóme za hrací 
priestor Štúdio SND. Balkón na zadnom 
portáli a prepadlisko („bazén“) uprostred 
javiska využil výtvarník Tom Ciller ako scé-
nické komponenty. 

Diváci sedia v sále, trinás��lenný or-
chester �aká na dirigenta. Marián Lejava 
schádza po schodoch z balkóna. Nenáhlivo 
krá�a malým javiskom, po rebríku zíde do 
bazéna. Jeho ležérna chôdza anticipuje je-
den z hlavných znakov Burlasovho diela 

V prvý de� Bratislavských hudobných sláv-
ností, v nepochopite�nej �asovej kolízii s 
otváracím koncertom, uviedlo Slovenské 
národné divadlo premiéru jednodejstvo-
vej opery Martina Burlasa Kóma. Po Údele 
(Stoka 2000) tak skladate� predstavil druhé 
dielo, nesúce druhové ozna�enie „opera“. 

Objednávka Kómy zo strany SND je sta-
rá tri roky (éra Mariána Chudovského), 
premiéra sa po rôznych peripetiách dostala 
na plagát až za sú�asného vedenia. Ke�že 
okrem rozprávkových titulov (Dubovského 
Ve�ká doktorská rozprávka a Tajomný k�ú�, 
Kupkovi�ova Trojruža) a Benešovej hamle-
tovskej opery The Players (2004) ide o jedi-
né nové slovenské dielo, premiérované po 
Novembri 1989 na javisku národnej scény, 

Glosa

Demontáž nadoraz

S. Be�a�ka, A. K�uková a P. Fornayová [foto: A. Klenková]
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snaha o stla�enie operného / divadelného pátosu 
až nadoraz vedie akoby k absencii akéhoko�vek 
hereckého gesta (s výnimkou tane�ného prejavu) a 
vyvoláva skôr dojem bezradnosti („najdokonalejší 
kruhový objazd nemá žiadny výjazd“). A otázky. 
Pre�o vlastne Burlas a Ballek stoja o klasické oper-
né médium? Pre�o nezostávajú na pôde alternatív-
neho divadla, s hercami / spevákmi, ktorí poetiku 
„nehrania“ ovládajú a sú v nej presved�iví? Zo zá-
mernej „neštylizovanosti“ hereckého a vokálneho 
prejavu (myslím hlavných predstavite�ov – spevá-
kov) vzniká totiž akási neštylizácia, prejav, ktorý 
necháva chladným (a to aj napriek množstvu sym-
bolov a metafor v texte, scénogra	 i i v pohybe). 

Po pre�ítaní výborne zostaveného bulletinu, 
v zaujímavých textoch odkrývajúceho rôzne ro-
viny diela, vzniká pocit, že je o inom predstavení. 
Je tu dokonca zverejnený „dej“ opery – dovolím si 
poveda�, že na základe zhliadnutého samotným 

divákom nedešifrovate�ný. Divák Kómy je totiž v 
inej pozícii ako návštevník tradi�ného operného 
predstavenia, v základných rysoch zrozumite�ného 
aj napriek zvy�ajnej jazykovej bariére. Burlasova 
opera je nedejová, inscena�ne a herecky statická, 
zámerne nekonkrétna a jej nosným médiom je 
text, zložený z aforizmov a snových fragmentov 
– to, �o sa deje „okolo“, je ich vizualizáciou, výkla-
dom. Na tomto mieste si dovolím ponúknu� jedinú 
„odpove�“. Interakcia textu a ostatných zložiek tu 
vo vä�šine prípadov nefunguje, a to z banálneho 
dôvodu – každý, kto chodí do opery, vie, že spe-
vákom zvä�ša nie je dobre rozumie�. Divák sa tak 
nemá �oho „chyti�“, na scéne sa totiž zámerne „ni�“ 
nedeje (najcite�nejšie je to v inštrumentálnych �as-
tiach), jednotlivé vrstvy (hudba, text, scénogra	 a, 
konanie postáv) sú paralelné, bez sty�ných bodov 
(„pohybuješ sa medzi bodom A a bodom B, bod F
/Š�astie/ sa nachádza na susednej priamke“), her-

ci takmer nevstupujú do interakcie, a tak pohy-
bovú a scénogra	 ckú symboliku kvôli nezrozu-
mite�nosti textu �asto niet k �omu priradi�. (�o 
tak využi� monitory na scéne aj ako titulkovacie 
zariadenie?) Takže: ak aj divák je majite�om ko-
munika�ných kódov k tomuto typu divadelnej 
poetiky, Kóme pod�a m�a „neporozumie“, lebo 
mu nie je dopriate to podstatné – adekvátne vní-
ma� text.

Hodinu, strávenú na novej slovenskej ope-
re, som sa nemohla zbavi� pocitu premárnenej 
šance. Premýš�am, do akej miery inscenácia asi 
uspokojila Martina Burlasa („každá vec sa po 
dopade na zem mení na inú, viac-menej podob-
nú originálu“). Pre SME sa vyjadril, že oslovil 
Rastislava Balleka preto, že si bol istý, že jeho 
dielu neublíži. No, neviem... 

Andrea SERE�INOVÁ
(citáty v kurzíve sú fragmentmi z textu opery Kóma)

dzi sebou. V Burlasovej opere nenájdete 
žiadny ansámbel �i zbor, len sedem spieva-
ných monológov na aforizmy Ji�ího Oli�a. 
Postavy v miniatúrnych, abstraktných, �as-
to absurdných textových formách nazna-
�ia pocit, náladu, obavu, traumu. Vz�ahy 
neexistujú. Netušíme, �o cítia �i necítia k 
Pacientovi. Režisér nazna�uje, že priate�-
ka (Denisa Hamarová) má bližšie k jeho 
otcovi (Stanislav Be�a�ka). Matka (Anna 
K�uková) s konven�nou sie�kou pomaran-
�ov – povinnou výbavou každej nemocni�-
nej návštevy – vyzerá na�isto odosobnene. 
Spievajúci lekár (Marián Pavlovi�) pôsobí 
frustrovane, jeho nemí kolegovia takmer 
nepretržite sledujú futbalový zápas na šty-
roch obrazovkách. Jedinou žijúcou posta-
vou inscenácie je Sestra (vynikajúca Petra 
Fornayová). Roznáša kávu, empaticky po-
slúži ako stol�ek i stoli�ka, raz je vlá�na ma-
�i�ka a hne� zase živo�íšna sami�ka – v sóle 
s rozto�enou podprsenkou jej patrí jediný 
kontrastný moment po�as hodinového mo-
notónneho hudobného prúdu. 

Monotónnos� je ústredným pocitom z 
Burlasovho diela. Minimum nôt, minimum 
slov, absencia kontrastu – antidramaturgia. 
Hudba sama osebe je na po�úvanie príjem-
ná. Zvoleným inštrumentálnym obsadením 
(slá�iky, plechové dychy, klavír, syntetizátor 
použitý ako ladené bicie) sledoval skladate� 
tmavší mäkký zvuk, pod�iarkujúci medi-
tatívnos� a vlá�nos� melodického toku. Je 
však skrz naskrz neoperná. A nedivadelná. 
Neposkytuje žiadny kontrast, žiadnu dra-
matickú situáciu, žiadnu gradáciu. Koláž 
pomalých hudobných �ísiel. Ako málo skla-
date� bazíroval na naplnení operných káno-
nov, dokladuje aj jediná ária Pacienta, skom-
ponovaná v takmer nespievate�nom rozsahu 
(a to Pavol Remenár nepatrí k spevákom, �o 
by bojovali s poldruha oktávou). 

Opera sa kon�í do stratena, banálne: 
Sestra po službe berie uterák, vyzle�ie sa do 
plaviek, na hlavu si natiahne plaveckú �iap-

ku, ponatiera sa krémom a rozloží sa pri or-
chestrálnom bazéne. Pointa ostala skrytá. 
Keby nám dramaturg Vladimír Zvara v bul-
letine nenašepkal, že Pacient sa nakoniec 
„prebúdza, bilancuje a po zrelej úvahe opúš-
�a to, �o ešte v�era bolo jeho svetom“, asi na 
to neprídeme. Za všetko hovorí šepot, ktorý 
zaznel blízko m�a po doznení posledných 
tónov: „To je už koniec?“ Nepo�uli sme ho v 
hudbe, nepochopili sme ho z inscenácie. 

Ak by sa na Slovensku ro�ne premiéro-
valo aspo� jedno sú�asné operné dielo, dala 
by sa Kóma vníma� ako autorská výpove�, 

autonómny experiment, na ktorý má skla-
date� nárok. No v kontexte (ne)uvádzania 
pôvodných diel v Slovenskom národnom di-
vadle titul vyvoláva otáznik. V normálnom 
prostredí, cielene rozvíjajúcom svoju kultú-

ru a systematicky iniciujúcom vznik nových 
diel, by sa na Burlasovu Kómu neupierali o�i 
kultúrnej obce tak intenzívne a so zaväzujú-
cim o�akávaním. Koncentrácia kolegov z hu-
dobnej i divadelnej brandže na premiére bola 
hustá. A rozpaky z diela cite�né.

„osamelos� zázrakov je stále vä�šia a vä�-
šia / minulos� v zámkoch, budúcnos� v k�ú�och 
/ získa� pár minút náskoku je len otázka �asu“ 
(monológ Pacienta)

Nebolo by spravodlivé o�akáva� od 
Martina Burlasa zázrak. Ani liek na podvý-
živu sú�asnej opery. No cez objednávku od 

SND získal pred kolegami pár minút násko-
ku. Jeho princíp antidramaturgie vyzerá na 
zamknutú cestu. Existuje k�ú� pre budúc-
nos�?

Michaela MOJŽIŠOVÁ

„osamelos� zázrakov je stále vä�šia a vä�šia / minulos� v zámkoch, 
budúcnos� v k�ú�och / získa� pár minút náskoku je len otázka �asu“ 
(monológ Pacienta)

Kóma - pacient a personál na scéne, hudobníci v „bazéne“ [foto: A. Klenková]
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Nesklama� vlastnú ambíciu?
C. Or� : Krá� a múdra žena / réžia: J. Svoboda / libreto: C. Or�  / hudobné naštudovanie: I. Bulla / scéna: J. Valek /  
kostýmy: E. Kleinová  
I. Stravinskij: Príbeh vojaka / réžia: J. Svoboda / libreto: C. F. Ramuz / hudobné naštudovanie: I. Bulla
/ scéna: J. Valek / kostýmy E. Kleinová / choreogra	 a: J. Dolinský

Štátna opera Banská Bystrica, premiéry: 19. a 20. októbra

Operný súbor Štátnej opery v Banskej 
Bystrici dlhodobo prezentuje pozitívny 
vz�ah k netradi�nému profilovaniu drama-
turgie. To sú známe fakty. Nesklama� vlast-
nú ambíciu – asi tak by sa preto dala stroho 
charakterizova� posledná októbrová pre-
miéra. Spojenie Orff a Stravinskij právom 
evokovalo jej pokra�ovanie. 

Die Kluge je v originále opera v dvoch 
scénach. V Banskej Bystrici sa zmenila 
na tragikomickú hudobnú rozprávku so 
slovenským znením Krá� a múdra žena a 
dorobenými rýmovanými textami vlast-
nej licencie na úvod a záver (A. Luká�ová). 
Výsledný javiskový tvar však pripomínal 

skôr tragický obrázok bezradnosti režisé-
ra Juraja Svobodu, ktorý má síce už právo 
sem-tam aj pozabudnú� na poetiku die�a�a, 
ale nemôže mu ju naservírova� prvopláno-
vo a nezrozumite�ne. Záchranou mala by� 
asi Eva Kleinová, ktorá pôvabné kostýmy 
síce vystrihla z rozprávkového sveta priam 
ukážkovo, ale na javisku pôsobili osamote-
né iba smutno-krásne. Obávam sa, že ponú-
kaný režijný „strih“ deti nezaujme. Navyše, 
ak v meste existuje špi�kový divadelný sú-
bor (nielen) pre deti Na rázcestí, ktorý vy-

cizelovanou divadelnou poetikou (nielen) 
deti systematicky zdivadel�uje. Alebo má 
operný súbor pre „Krá�a“ adresáta inej ve-
kovej kategórie? V tom prípade, sorry. Ešte 
š�astie, že sa na javisku objavilo aspo� trio 
komediantov-vagabundov (Dušan Šimo, 
Šimon Svitok, Marián Hadraba), ktorým 
jediným neskysol úsmev na tvári a zachra-
�ovali svojimi výstupmi nielen premárnenú 
šancu, ale aj podcenenie inscenova� „iba“ 
rozprávku.

Príbeh vojaka je v podstate tiež rozpráv-
ka. Ale aká! Spojenie s Orffom má preto lo-
gické vysvetlenie a navyše, práve Stravinskij 
drží spomínanú ambíciu. V divadle mal svo-

ju autorskú premiéru. Die Kluge bola rema-
kom kedysi uvedenej Múdrej ženy. Príbeh 
vojaka je v princípe Antigesamtkunstwerk. 
Tým je definovaný realiza�ný princíp. 
Ak by sa mal konzekventne rešpektova� 
Stravinského a Ramuzov zámer (hra� všetci 
na javisku minimalizovanými prostriedka-
mi a s využitím princípu zrkadla), potom v 
tomto prípade došlo nielen k porušeniu, ale 
aj k nepochopeniu. Avšak zhovievavos� je v 
tomto prípade ur�ite na mieste. Dôvodov 
je viac: nie je vojna, muzikantov je dokon-

ca nazvyš a tane�níci zažívajú svoj svetový 
boom. Tak po�me na ve�ké plátno! Tak znel 
asi imperatív inscenátorov. Možno, že aj au-
tori by mali rados�! Ich pôvodná askéza �i z 
núdze cnos� z roku 1918 sa zmenila v roku 
2007 nielen na rozdivadelnený priestor ce-
lého javiska, ale aj javiskového poschodia v 
horizontálnom �lenení scény, ba hralo sa aj 
z h�adiska a nepríjemne svietilo do h�adiska. 
Iba muzikantské „orchestrálne“ torzo ostalo 
fixne torzom a trvale ukryté v jame – okrem 
kla�a�ky. Výnimkou bola vy�nievajúca a na-
svietená „busta“ huslistu. Ani v tejto ruskej 
rozprávke „rozprávka“ nefungovala. Tu však 
nie z bezmocnosti, ale zámerne. Zmenila sa 
na symbolický prostriedok s výpovednou 
hodnotou permanentného boja dobra a zla. 
Z �erta (a z jeho predpísaných prevlekov) 
ostalo iba akési mefistovské svedomie s kon-
trastným protipólom. Niekde uprostred sa 
pod�a dramatickosti textu posúval hlavný 
antihrdina – zablúdený vojak z prvej sveto-
vej vojny. Jednoducho: �inohra s vyhrane-
ným priestorom tane�ného divadla a s domi-
nantným menom aj výkonom diabla: Jozef 
Dolinský. On bol absolútnym principálom 
s všade�itate�ným a prítomným rukopisom. 
Celkom legitímne som sa po�as produkcie 
pohrávala s diabolskou myšlienkou: naozaj 
bol režisérom Juraj Svoboda? Parlandované 
texty sa nedeklamovali do hudby ortodoxne, 
ale neboli prekážkou. Kvôli zrozumite�nosti 
išli cez mikroporty. O spev tu naozaj nešlo. 
Ten nespevne suplovali sólo nástroje v ta-
ne�ných vstupoch (val�ík, ragtime, tango). 
Náro�né rytmy, permanentné zmeny, ma-
tematika za pultom – ví�azom nemohol by� 
nikto iný než dirigent so skvelou �itate�nos-
�ou gesta – Igor Bulla. Aj ke� práve rytmic-
ky �ažká parititúra pôsobila interpreta�ne 
miestami naozaj �ažko a postrádala potreb-
nú �ahkos� aj grotesku.

Aj s odstupom �asu mi ostala kolekcia ne-
zodpovedaných otázok: budú sa tieto „roz-
právkové“ dvoji�ky znáša� trvalo? Nebola 
tentokrát ambícia iba do�asným samoú-
�elom? Orff sa mohol spriateli� v dueli aj s 
iným autorom. Alebo na banskobystrickom 
javisku chýbal už iba on, cár Igor? Je prav-
da, že aj v �esku je populárny a naši susedia 
v Budapešti ho o pár dní spremiérujú tiež. 
Stravinskij je asi cool. Pre�o teda nie aj v 
Banskej Bystrici. 

Mária GLOCKOVÁ

V. Sabo a J. Dolinský [foto: J. Lomnický]
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Jasne premyslená kalkulácia
František z Assisi / réžia a libreto: M. Kákoš / hudba: G. Dušík / choreografia: J. Morav�ík / Divadlo Jonáša 
Záborského, Prešov, premiéra: 16. novembra

V prešovskom DJZ vsadili na divadelne nevy-
skúšaného, no potenciálnym divákom dobre 
známeho ko�a – Františka z Assisi. Stáro�ia 
uctievaného �loveka nenásilia, pokory, mi-
lovníka chudoby, trubadúra spievajúceho 
chvály o Božom tvorstve. Po autorskom mu-
zikáli z dielne Martina Kákoša (libreto a ré-
žia), Gaba Dušíka (hudba), Martina Sarvaša 
(texty piesní) a Jaroslava Morav�íka (choreo-
gra
 a) ma však opantal smútok. Na�o sa tvor-
covia, pre ktorých je svätcov život a posolstvo 
španielskou dedinou, púš�ajú do podobného 
projektu? Ni� na tom, že sa v bulletine vyzná-
vajú zo svojej takmer lásky k Františkovmu 
príbehu. V DJZ sme z neho videli len úlomky. 
Ba dokonca sa zdalo, akoby celá inscenácia 
išla proti Františkovmu životu – primnoho 
ostalo zdeformované. Cesty sú rôzne, ale 
tvorca by nemal zabúda�, že v divadle, okrem 
úsilia o estetiku, ide aj o etiku. Mal by by� za 
svoje dielo zodpovedný a je žiaduce, aby cítil 
aj zodpovednos� za publikum.

Režisér Martin Kákoš vsadil výstupy a 
scény do klišéovitých apriórnych vz�ahov. 
Apriórnos� hne� od za�iatku vystrnadí z prí-
behu o assiskom svätcovi akýko�vek priestor 
pre h�adanie a pochybnosti. Františkov život 
ich pritom poskytuje neúrekom, len v úvod-
nej fáze takého náro�ného projektu bolo tre-
ba študova�, študova�, študova�... Muzikál sa 
za�ína Františkovou smr�ou – banálnym pro-
lógom – a �ou autor libreta dramatický príbeh 
rámcuje. Od za�iatku zmieta nášho hrdinu 
súboj dobra a zla, a táto schéma pretrváva až 
do záveru muzikálu. Na konci nám tvorcovia 
servírujú „nádherný“ gý� – malé blon�avé 
diev�atko v bielych šatô�kach prichádza spo-
za portálu na javisko, v rukách biele kvietky a 
biele husli�ky. Chytí dušu m�tveho Františka 
a zavedie ju k pánbožkovi do nebí�ka. Neby� 
kla�a�ky a elementárnej slušnosti, �lovek by 
z divadelnej sály najradšej utiekol. Je vôbec 
možné v 21. storo�í rozpráva� o duchovných 
skuto�nostiach �udského života tak naivne?! 
Takáto infantilná obraznos� by asi urazila aj 
cítenie stredovekého �loveka. 

Sentimentalita nie je mystika. František 
nevnímal chudobu ako sociálne a politic-
ké stanovisko, ale ako žité mystické gesto. 
Najdôležitejším okamihom svätcovho ži-
vota, ku ktorému sa jednostaj vracal, bolo 
obrátenie. Túto udalos� tvorcovia obišli. 
Nenazna�ili ni� z Františkovho bolestného 
h�adania, pochybnosti, ni� zo zázraku po-
znania, že Boh sám sta�í a všetko je márne. 
Scény zo života sv. Františka režisér radí ved-
�a seba chaoticky a náhodne, stráca sa v nich 
akýko�vek dramatický oblúk. Hlavný hrdina 
nebol v prešovskom muzikáli skuto�ným �lo-

vekom, ale len schémou. Nedozvedáme sa o 
jeho vnútornom boji, o h�adaní odpustenia 
hriechov, �i o jeho vz�ahu ku Kláre z Assisi. 
Aj tu autor „prešovského príbehu“ deformu-
je Františkov príbeh. Robí z neho zhýralca, 
ktorý chce Kláru len 
za každú cenu zvies�. 
Scestné je i titulovanie 
„otec František“. Svätec 
sa celý život nechal vola� 
„brat František“ a rád, 
ktorý založil, sa nazý-
val a nazýva „menší 
bratia“ – fratres mino-
res. Režisér a libretista 
Martin Kákoš neporozu-
mel tomu, že assiský svä-
tec postavil svoje spolo-
�enstvo na anarchistic-
kom princípe, kde platí 
horizontálna poslušnos� 
a nie klasická pyramí-
dová – vertikálna, aká je 
systémom Cirkvi. A tej 
bol František poslušný, 
hoci sa pohyboval po 
tenkom �ade – neby� pre-
zieravosti a mystického 
života, mohol skon�i� 
pred inkvizíciou. Darmo sme tieto kontexty 
h�adali v prešovskom muzikáli – do schema-
tického príbehu sa nezmestili. 

Hudobnej zložke muzikálu chýba aký-
ko�vek spolo�ný menovate�. V hudbe Gaba 
Dušíka sa ozývajú motívy a inšpirácie z 
iných hudobných diel. Chví�u po�ujeme 
Vangelisovo Dobytie raja, inokedy nás nemi-
lo prekvapí syntetizátorová nemohúcnos�, 
pripomínajúca hudobné �ísla ob�úbenej sku-
piny Senzi Senzus. Vzápätí sa z reprodukto-
rov ozve pochodový rytmus à la Piese� prá-
ce, pri scéne s križiakmi akoby sme po�úvali 
plat�u skupiny Tublatanka Žeravé znamenie 
osudu, zavše sa pritrafí akýsi pseudogregori-
ánsky chorál. Neobjavná a eklektická znôška 
všeli�oho, to je asi najjemnejšia a najpresnej-
šia charakteristika. Skladate� neprihliadal 
na neškolené hlasy a chýbajúcu spevácku 
techniku �inohercov. Mnohé hudobné �ís-
la sú písané mimo ich hlasového rozsahu, 
do�kali sme sa i falošne zaspievaných tónov. 
Ani predstavite� Františka Marek Geišberg 
nespieva svoj part vždy �isto a jeho hlas sa s 
ním ob�as beznádejne trápi. Navyše nepri-
merane hlasná reprodukovaná hudba ohlu-
šovala, takže spevákom bolo rozumie� len s 
ve�kou námahou.

Boris Srník (brat Lev) sa ako jediný vý-
borne zhostil svojich speváckych sól i herec-

kých partov a bol aj najplastickejšou postavou 
Kákošovej inscenácie. 

Texty piesní (Martin Sarvaš) neoboha-
cujú a nerozvíjajú príbeh. Divák márne o�a-
káva nový uhol poh�adu �i �alšiu dramatickú 

vrstvu príbehu. Piesne zvä�ša iba ilustrujú a 
nedramaticky znásobujú to, �o sme predtým 
videli v hereckej akcii. Sú len pseudolyrický-
mi záchvevmi, poeticky nasýteného výrazu 
v nich niet. Textárovi piesní by som dopo-
ru�il, aby si pre�ítal spisy Františka z Assisi 
(napr. Piese� brata Slnko, Chvály) a v nich sa 
zoznámil s tým, �o je to poetický text.

K pár vizuálne svetlým chví�am patril ob-
raz Františkovho výstupu na horu La Verna, 
kde dostal od Boha Kristove rany – symbol 
utrpenia. Scénograf použil bielu elastickú 
plachtu, ktorú herci natiahli cez horizont 
vytvorený z praktikáblov. František sa na 
nej k	zal a padal ako v snehu. Obraz ešte 
dotvoril režisér zvukom pískajúceho vetra. 
Žia�, bolo to zrejme jediné, �o stálo za po-
zornos�.

Je „plný dom“ a divadlo „praská vo šví-
koch“, vstupenky sú dopredu vypredané. 
Zbožný �ud na východe Slovenska dlhšie la�-
nel po podobnej téme a kone�ne sa do�kal. 
No kým vo Františkovom živote sa hlboko 
stretla forma s obsahom a vonkajšie s vnú-
torným, v prešovskom divadle sa tak nesta-
lo ani náhodou. Umenie ustúpilo lacnému 
gý�u. Ktosi sa nám znovu pokúša ukradnú� 
dušu – a dobre ju preda�... 

Martin TIMKO
Autor je teatrológ

Prešovský František z Assisi [foto: archív divadla]
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Charakter hlasu a spôsob
interpretácie

Kto sa dostane k Gigliho nahrávkam z 
rokov 1918—1930, musí by� prekvape-
ný, o aký lyrický materiál išlo. A pritom 
aj v tomto období spieval Gigli Turidda 
zo Sedliackej cti (už v 2. roku svoje karié-
ry, t. j. v roku 1915) a André Cheniéra (v 
Metropolitnej opere v roku 1921), �o sú 
pomerne dramatické úlohy. Za schop-
nos� zvládnu� ich v�a�il predovšetkým 
tomu, že jeho hlas bol ideálne posadený 
na dychu a aj pri svetlejšej farbe a mäk-
kosti tónu dokázal by� dostato�ne nosný 

a dramaticky ú�inný. Pozo-
ruhodnou bola tiež elastic-
kos� jeho tónu a schopnos� 
plynulo prechádza� od pl-
ného hlasu k mezza voce, 
v �om sa mu dodnes nikto 
nevyrovnal. Ideálnym prí-
kladom je nahrávka Nadi-
rovej árie z Lovcov perál, 
ktorá pôsobí akoby bola 
spievaná polohlasom. V 
Gigliho interpretácii pre-
vládala extrovertnos�, na 
rozdiel od Giuseppe di Ste-
fana však jeho prejav pô-
sobil skôr uvedomelo než 
spontánne a jeho špecifi-
kom bol istý druh pla�livé-
ho výrazu. Dôkazom spe-
vákovho zmyslu pre efekt 
sú nepísané vysoké tóny 
na niektorých jeho nahráv-
kach (napríklad vysoké 
„h“ v Lamento di Federico 
z Cileovej Arlézanky alebo 
v árii Pazzo son, guardate 
v árii z Manon Lescaut). Ak 
sa nám dnes javí tento štýl 
prekonaný, v Gigliho �a-
soch zaberal na publikum 
neoby�ajne ú�inne.

Gigli na pódiách

Traduje sa, že Beniamino Gigli (20. 3. 1890 
– 30. 11. 1957) za�ínal umeleckú dráhu v 
talianskych provin�ných divadlách. Nie 
je to celkom tak, lebo po debute v Rovigu 
(Enzo v Gioconde, 1914) a predstaveniach 
vo Ferrare odišiel spieva� do Palerma, Ne-
apolu a Ríma. Tamojšie divadlá Massimo a 
San Carlo patria v Taliansku k najpopred-
nejším a hoci rímske divadlo Costanzi ich 
poves� nedosahuje, predsa len to je najvä�-
šie operné divadlo hlavného mesta. Už 28. 
12. 1918 spieval Gigli Fausta v Boitovom 
Mefistofelovi v milánskej La Scale, nasle-

Gigli – Carusov nástupca

Vladimír BLAHO

portrét

O post „prvého tenoristu“ po smrti Enrica Carusa súperili v minulom storo�í viacerí. No len popularita 
Beniamina Gigliho od 20. rokov do polovice 50. rokov sa takmer vyrovnala Carusovej sláve. Za nepísaného 
Carusovho nástupcu ho pasuje aj fakt, že ako �len Metropolitnej opery v rokoch 1920—1931 po �om prevzal 
vä�šinu úloh a pravidelne otváral operné sezóny. Jeho hlas sa – v porovnaní s Carusom– zachoval v technicky do-
konalejšej kvalite na po�etných nahrávkach. V novembri uplynulo 50 rokov od smrti tohto ve�kého tenoristu.

dujúci rok po�as 5-mesa�ného zájazdu po 
Latinskej Amerike v slávnom Teatro Colón 
v Buenos Aires a 26. 11. 1920 debutoval 
(opä� ako Boitov Faust) v Metropolitnej 
opere. Práve záväzky v tomto prestížnom 
divadle (vytvoril tu 17 postáv a odspieval 
375 predstavení) spôsobili, že sa na eu-
rópske javiská dostal až neskôr. V berlín-
skom divadle Unter den Linden spieval 
až v roku 1929, v londýnskej Covent Gar-
den v roku 1930, v Parížskej opere v roku 
1934 a v Salzburgu (Verdiho Requiem) 
v roku 1936. Po skon�ení angažmánu v 
MET absolvoval v Európe 80 vystúpení 
ro�ne, popri významných divadlách (už v 
roku 1929 vystúpil aj v Prahe, Viedni a v 
Budapešti) spieval na koncertných turné a 
�oraz �astejšie sa obracal k širokému pub-
liku. Okrem Veronskej arény koncertoval 
v Benátkach na Námestí sv. Marka (pred 
20 000 posluchá�mi), vo florentskej Giar-
dino di Boboli, na nádvorí neapolského 
Castel Nuovo, na námestí v Cremone, 
v priestornej padovskej Sala della Ragi-
one, v rímskych Caracallových kúpe�och 
a na športovom štadióne nesúcom jeho 
meno v rodnom Recanati. Po�et koncertov 
na úkor predstavení rástol v poslednej fáze 
jeho umeleckej dráhy. Posledné predstave-
nie absolvoval v roku 1954, posledný kon-
cert 25. mája 1955 vo Washingtone.

Repertoár

Môže sa zda�, že v Gigliho repertoári, 
ktorý obsiahol takmer 60 úloh, bola slab-
šie zastúpená predverdiovská belcantová 
opera. Treba si však uvedomi�, že v tom 
období z nej žilo len nieko� ko opusov. Gig-
limu nevyhovoval virtuózny Rossini, z 
Belliniho spieval iba Elvina z Námesa�nej 
a Gualtiera z Piráta, vystupoval v tom �ase 
v najhrávanejších Donizettiho operách 
(Lucia di Lammermoor, Nápoj lásky, Lu-
crezia Borgia, Favoritka, istou raritou bol 
Poliuto). Z rovnakého dôvodu (v tom �ase 
ešte nedošlo k znovuobjaveniu raných Ver-
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diho opier) bol obmedzený 
aj Gigliho verdiovský reper-
toár (dominoval Vojvoda z 
Rigoletta, Alfréd z Traviaty a 
Ricardo z Maškarného bálu). 
Až v roku 1937 sa Gigli odvá-
žil spieva� aj Radama z Aidy 
a následne �alšie dramatické 
úlohy z iných repertoárových 
oblastí (v 1941 Dona José-
ho z Carmen, v 1942 Cania z 
Komediantov). Lyrickému na-
turelu umelca vyhovovala aj 
francúzska opera (Des Grieux 
z Manon, Gounodov Romeo, 
Meyerbeerov Vasco de Gama 
z Afri�anky, Wilhelm Meister 
z Mignon), no ku Gounodovmu 
Faustovi sa dostal len okrajovo 
v roku 1935. Repertoárové ra-
rity na lyrickom i dramatickom 
póle predstavujú Mozartov Don 
Ottavio a Wagnerov Lohengrin. 
Najbohatší bol Gigliho veristic-
ký repertoár, ve� veristické tituly 
(najmä do roku 1930) v Taliansku 
ale aj v USA „leteli“. Vytvoril až 
6 kreácií v Mascagniho operách, 
5 v Pucciniho, 3 v operách Cileu 
a Giordana, ale aj v dielach Mon-
temezziho, Alfana, Zandonaia a 
Petriho.

Gigli na nahrávkach

Od polovice 30. do konca 40. ro-
kov nahral Gigli okrem množstva 
recitálov 9 operných kompletov: 
tri najznámejšie Pucciniho opery, 
veristické dvoji�ky, Aidu, Maškar-
ný bál a Carmen. O jeho Chénierovi 
(nahrávka z roku 1941) napísal jeden 
z najprísnejších vokálnych kritikov 
Rodolfo Celletti, že napriek niekto-
rým populistickým efektom zostá-
va vo farebnej pestrosti a vokálnom 
majstrovstve dodnes neprekonaný. 
Celletti obdivuje vysokú úrove� inter-
pretácie ne�ahkého partu Dona Josého 
na Gigliho nahrávke vo veku 59 rokov. 
Za najkvalitnejší výkon na kompletoch 
považuje jeho Cania z roku 1934, pri-
�om vyzdvihuje „ fenomenálnu vyrovna-
nos� registrov, kovový zvuk a �ahkos�, s 
akou zdoláva každú frázu“. Z Gigliho 
recitálov treba oceni� interpretáciu 
neapolských canzonet, v ktorých vysti-
hol ich sladkos� a efektnos�. Dôkazom 
technickej suverenity sú záznamy jeho 
„rozlú�kových koncertov“ z roku 1953 
(z Ríma a San Rema), na ktorých udi-
vuje relatívnou sviežos�ou (na rozdiel 
od záznamu koncertu z Carniege Hall z 
apríla 1955, kde je už úbytok síl zjavnej-
ší). Gigliho popularitu zvýšilo aj 15 fil-
mov, ktoré dokumentujú jeho spevácke 
umenie.
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Transformácie Franka Sche� era

Andrea HUBER-HAŠKOVÁ

Viedenský festival sú�asnej hudby Wien Modern rozšíril svoj pro� l o nový žáner – v rámci � lmového minifestivalu priblížil 
to najdôležitejšie z dokumentárnej tvorby holandského režiséra Franka Sche� era. Sche� er sa už dve desa�ro�ia intenzívne 
venuje dokumentárnej � lmovej tvorbe o hudbe a skladate�och 20. a 21. storo�ia. 

je to naj�istejšie a najslobodnejšie zo všetkých 
umení. Všetci ostatní umelci odpozerávajú 
túto slobodu práve od skladate�ov. Toto je aj 
moja cesta umelca – využívam cestu alebo 
metódu hudby vo svojich filmoch, transfor-
mujem ju do princípov filmového umenia.“ Na 
hudbe ho fascinovali predovšetkým štruk-

túry diel: „Filmy sú staré 100 ro-
kov, ale skladatelia sa zaoberajú 
štruktúrami už 500-600 rokov. 
Obe tieto umenia majú spolo�né 
to, že sú umeniami �asu. M�a 
zaujíma rytmus, reminiscencia, 
návrat myšlienok, spomienky na 
ne a s tým súvisiaci predpoklad, �o 
príde… Práve v týchto prvkoch sa 
hudba stretáva s filmom.“

 Transformácie do filmu 

Jednou z ukážok prepojenia 
kompozi�ného princípu a fil-
mu je Schefferov film Nineteen 
Questions, približujúci skladate�a 
Johna Cagea. V interview s ním 
využíva Scheffer Cageov kom-
pozi�ný princíp náhody. Otázky 
a požadovaná d	žka odpovedí sú 
vybrané náhodným spôsobom 
(ako napr. „nasleduje 24 sekúnd 
o Ronaldovi Reaganovi“...). John 
Cage, majster náhody, sa na tomto 
experimente o�ividne pobavil. V 
�alších dokumentárnych dielach 
je schefferovská transformácia 
vážnejšia, idúca priamo do h	bky 
konkrétnych kompozícií. Tak je 
to napríklad vo filmoch o hudbe 
Stravinského a Schönberga. Vo 
filme Final Choral o Stravinského 
Symfónii pre dychové nástroje pre-
berá Scheffer výstavbu tejto kom-
pozície: „Táto symfónia je kompo-

zi�nou montážou. Stravinskij zmontoval do 
jednej kompozície rôzne �asti, ich vzájomné 
spojenia sú dos� tvrdé. Presne ten istý charak-
ter má aj môj film. Prebral som Stravinského 
štruktúru a potom som ju pä�krát zvä�šil. 
Skladba má desa� minút, môj film pä�de-
siat.“ Paralela so Stravinského Symfóniou 
je aj v závere: odznenie celej skladby v zá-
vere filmu zodpovedá závere�nému chorálu 

 Dokument o hudbe ako umenie, nie vzdelá-
vací projekt

Pri nahliadnutí do programu Retrospektívy 
Franka Scheffera si �lovek nevdojak pred-
stavil prednášky z dejín hudby s využitím 
filmov o hudobníkoch ako pedagogickou 
pomôckou. Retrospektíva naozaj 
priblížila celú paletu najvä�ších 
osobností hudobnej histórie od 
za�iatku 20. storo�ia: Gustava 
Mahlera, Arnolda Schönberga, 
Igora Stravinského, Edgara 
Varésa, Pierra Bouleza, 
Elliota Cartera, Karlheinza 
Stockhausena, Luciana Beria, 
Johna Cagea… Diela Franka 
Scheffera však nesledujú žiadne 
metodické ú�ely a už vôbec ne-
prinášajú biografické a ani hu-
dobno-historické informácie. 

Existuje nieko�ko mar-
kantných rozdielov medzi 
Schefferovou filmovou tvorbou 
a tradi�ným vzdelávacím do-
kumentárnym filmom. Frank 
Scheffer sa s osobnos�ami, o 
ktorých to�il, stretával osob-
ne, dlhší �as ich sprevádzal a 
intenzívne sledoval. Vo svojich 
filmoch ich nechal pôsobi� bez 
akýchko�vek vlastných dodato�-
ných komentárov, ako sa s tým 
�asto stretávame vo vzdeláva-
cích filmoch. Tým zvýšil kon-
centráciu na to podstatné – na 
hudbu a jej tvorcov. Sám �asto 
pripomína, že tým prvoradým 
je v jeho filmoch hudba a fil-
mové umenie ju nemá prekry�. 
Od vzdelávacích dokumen-
tárnych filmov sa Schefferove 
filmy odlišujú aj tým, že autor 
sa v nich nevyhýba humoru alebo napätiu. 
Mimovo�ne tým poukazuje aj na to, že sú-
�asná hudba vôbec nemusí by� len pre za-
svätených, ktorí jej po všetkých stránkach 
porozumejú. Schefferovi sa darí „pobavi�“ 
svoje publikum bez toho, aby ubral filmu 
na umeleckej kvalite a intelektuálnej náro�-
nosti. Naopak, metóda, ktorou pracuje, je 
premyslená a do h	bky prepracovaná. 

Filmová metóda, založená na hudob-
ných kompozi�ných princípoch, je asi naj-
dôležitejším charakteristickým znakom 
Schefferových filmov: ako sám hovorí, 
jeho filmy sú výsledkom transformácie me-
tód a pravidiel hudby alebo toho-ktorého 
hudobného diela do filmového umenia. Na 

vytvorenie dokumentárnych filmov o skla-
date�och využíva ich vlastné kompozi�né 
princípy. 

Pri h�adaní štýlu svojej práce sa Frank 
Scheffer nechal inšpirova� Kandinským: 
„H�adal som zmysluplný spôsob, ako ro-
bi� filmy o skladate�och. Našiel som pritom 
jedno miesto v Kandinského diele Über das 
Geistige in der Kunst, kde hovorí, že hudba 
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na konci symfónie. Film o Schönbergovi 5 
Orchestral Pieces má úplne iný charakter. Je 
založený na štruktúre Schönbergovho zlo-
mového diela 5 orchestrálnych kusov, v kto-
rom Schönberg definitívne opúš�a tonalitu. 
Sám sa o skladbe vyjadril: „Nie je tam žiad-
na architektúra, žiadna výstavba. Je to ne-
prerušované striedanie farieb, rytmov a ná-
lad.“ Frank Scheffer prebral tento princíp, 
pri�om kládol ve�ký dôraz na emocionálnu 
obrazovú výpove�: „Schönbergova hudba 
je plná emocionality, Artur Rosenauer ho 
pokladá za najemocionálnejšieho skladate�a 
20. storo�ia.“ Každá z piatich �astí filmu je 
úplne iná, obrazovo zodpovedá charakteru 
konkrétneho orchestrálneho kusu. Ako ob-
razový materiál Scheffer využíva snímky 
hudobných skúšok, monológy interpretov 
Schönbergovej hudby, interpretácie a vo�né 
ilustrácie. 

Jeho najslávnejším dielom je film 
Conducting Mahler z roku 1996. V �om 
sa Frank Scheffer sústredil na výraz 
tvárí dirigentov pri skúšaní a predvedení 
Mahlerových diel. Frank Scheffer si položil 
otázku, ako najlepšie by sa dala „ukáza�“ 
komplexná Mahlerova hudba. Jeho rieše-
nie: „Poh�ady dirigenta na hudobníkov, to je 
to najsilnejšie v orchestrálnej práci. A práve 
to najzaujímavejšie publikum nevidí, pretože 

h�adí celý �as dirigentovi na chrbát.“ V tom-
to filme má publikum možnos� detailne sle-
dova� fascinujúcu nekontrolovanú mimiku 
a presné pohyby rúk dirigentov Riccarda 
Chaillyho, Simona Rattla alebo Claudia 
Abbada, �ím naberá sila Mahlerovej hudby 
skuto�ne kozmické rozmery.

Takmer paralelne s filmom Conducting 
Mahler nato�il Frank Scheffer aj svoj kul-
tový film Helicopter String Quartet. Film 
zaznamenáva proces prípravy a prie-
beh svetovej premiéry tejto nezvy�ajnej 
Stockhausenovej kompozície: „V tomto 
filme ide o dobrodružstvo – vzniká v �om 
hudobné dielo. Z tohto dôvodu som tu použil 
pohyblivú kameru, metódu direct cinema, 
ktorou som sprostredkoval divákovi atmosfé-
ru, emócie z miesta udalosti a v neposlednom 

rade aj nervozitu, �i sa Stockhausenov expe-
riment podarí.“ Kamera sleduje najprv hu-
dobné skúšky �lenov kvarteta v štyroch se-
parátnych miestnostiach pod energickým 
vedením samotného Stockhausena, potom 
skúšky vo vrtu�níkoch a 
napokon bláznivú sveto-
vú premiéru – slá�ikové 
kvarteto hrané zo štyroch 
helikoptér lietajúcich nad 
mestom. Možnos� sledova� 
zblízka nervozitu hudob-
níkov, by� sú�as�ou celého 
napätia, k tomu poh�ady z 
vtá�ej perspektívy a zmes 
silnej hudby a neprikráš-
�ovaného hluku vrtu�níkov, 
to všetko sprostredkovalo 
publiku hypnotizujúci zá-
žitok. Film si zaslúžil po-
tlesk a Stockhausenovi sa 
splnil sen („Snívalo sa mi, 
že hudba lieta“).

 Sú�asná hudba nielen pre 
expertov

Princíp transformácie hu-
dobnej kompozície nie je vo 
filmoch Franka Scheffera 

na prvý poh�ad vidite�ný. Z tohto poh�adu 
boli úvodné slová režiséra pred každým 
filmom pre publikum na Wien Modern 
užito�né, i ke� nie nevyhnutné, ako sám 
objas�uje: „Je to nie�o podobné, ako pove-
dal Robert Craft o Mozartovi: Znalci rozu-
mejú, �o urobil, ostatným �u�om sa to pá�i 
aj bez tohto poznania.“ A toto je možno 
ten najdôležitejší prínos Franka Scheffera 
pre sú�asnú hudbu: kým profesionálni 
znalci nachádzajú v jeho filmovej tvorbe 
zaujímavé paralely a objavujú štruktúry, 
laické publikum môže prostredníctvom 
jeho filmov nájs� vlastný vz�ah k novej 
hudbe. Frank Scheffer ju sprístup�uje (aj) 
širšiemu v publiku. Zámer priblíži� alebo 
sprostredkova� sú�asnú hudbu sleduje 
Frank Scheffer aj v špeciálnych projek-

toch s názvom Doku-Koncert. Spojením 
dvoch disciplín – live hudby a dokumen-
tárneho filmu o nej sa ponúka publiku a 
tiež ú�inkujúcim nová skúsenos� a hod-
nota navyše. Prostredníctvom spoznania 

autora diela, jeho osobnosti a pohnútok k 
tvorbe sa posluchá�om otvára nový poh�ad 
a s ním otvorené dvere k prežitiu a „pocho-
peniu“ skladby. 

Tvorbe Franka Scheffera predchádzajú 
analýzy hudobných diel, stavba jeho filmov 
je odvodená z partitúr. Možno mnohým na-
padne otázka, �i je Frank Scheffer sám hu-
dobníkom alebo hudobným vedcom. Jeho 
odpove� je jednozna�ná: „Nie, neviem ani 
�íta� noty. Avšak: Po prvé, milujem hudbu. 
Po druhé, mám dobré uši, viem správne po-
�úva�. Po tretie, ke� potrebujem porozumie� 
partitúre, opýtam sa muzikológov. Je to tak 
v poriadku. Noty sú idiómom hudobníkov, ja 
som filmový tvorca. Pozerám sa na svet cez 
šošovku, myslím v montážach a v pohyboch 
kamery.“

„Hudobná tradícia 20. storo�ia vyzerá na za�iatku ako rieka. Táto rieka, to je Gustav Mahler. Rieka sa �oskoro 
delí na dve ramená – sú nimi Arnold Schönberg a Igor Stravinskij. Z nich sa odde�ujú stále �alšie a �alšie ramená
a rieky... Po druhej svetovej vojne vzniklo more, a dnes sa nachádzame v oceáne.“

Frank Sche� er, režisér dokumentárnych � lmov o skladate�och 20. a 21. storo�ia

Frank Sche� er (nar. 1956, Venlo, Holandsko) je tvorcom dokumentárnych a experimentálnych 	 lmov. Študoval na Akadémii dizajnu v Eindhovene, 
na Art College v Den Haagu a na Holandskej 	 lmovej akadémii v Amsterdame. K jeho ranej 	 lmovej tvorbe patria dokumenty o Tomovi Waitsovi alebo 
o dalajlámovi. V roku 1985 vytvoril svoj prvý experimentálny 	 lm s hudobnou tematikou Wagnerov Prste�, trvajúci 3,5 minúty. V �alších rokoch 
úzko spolupracoval s Johnom Cageom na viacerých konceptuálnych 	 lmoch. Preslávil sa v roku 1996 	 lmom Conducting Mahler, ktorý nakrútil na 
Mahlerovom Festivale v Amsterdame r. 1995. K vrcholom jeho tvorby patria 	 lmy Final Choral (o Stravinskom), 5 Orchestral Pieces (o Schönbergovi), 
Sonic Acts (scéna elektronickej hudby od Stockhausena po DJ Spookyho), Èclat (o Boulezovi)... Jeho najbližšia cesta vedie do Iránu ku skladate�ovi 
Naderovi Mashayekhimu. V roku 2007 prevzalo Filmové múzeum v Amsterdame do svojho archívu kompletné Sche� erovo dielo.
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Igor Dibák
U�ím ako Cikker – ni� múdrejšie som nevymyslel
Pripravila Mária GLOCKOVÁ

 Patríš ku skladate�skej garnitúre, ktorá si písala v �ase 
štúdií do indexu pedagóga hlavného predmetu Jána 
Cikkera. Ako si na neho spomínaš?
V �ase mojich štúdií existovali dve skladate�ské osob-
nosti: Alexander Moyzes a Ján Cikker. Pod�a nich 
boli na škole „moyzesovci“ a „cikkerovci“. Tí prví 
mali bližšie k teoretizovaniu, druhí boli konštruk-
térmi, racionalistami. My, cikkerovci, sme boli naj-
rozmanitejšia skupina. Napokon sta�í uvies� mená 
Pavol Šimai, Miroslav Bázlik, Ilja Zeljenka, Dušan 
Martin�ek, Juraj Beneš aj Martin Burlas.

 Aká forma štúdia dominovala? Bol Ján Cikker prísny 
pedagóg?
V triede Jána Cikkera platilo iba jedno nikdy neporu-
šite�né pravidlo: raz do týžd�a by� na hodine s pánom 
profesorom. Vtedy neexistovalo ni�, iba rozhovory 
a otázky – kto �o po�úval, �ítal, zaujímavé videl, aký 
koncert bol v Redute, �o hrali v opere. Ján Cikker 
potom rozhodil svoje informa�né dar�eky a my sme 
utekali priamo do kníhkupectva s hudobninami ved�a 
Manderláku. Všetko, �o sa dalo, sme si hne� objedna-
li. Aby sme mali vlastné. Možno aj preto dnes nemám 
problém s odbornou literatúrou, partitúrami, nahráv-
kami. Cikker do nás zasial vlastnícke túžby, a to mi 
ostalo dodnes. Neprestal som dop	�a� a kupova�...

 Spomínaš si na svoje prvé opusy?
Cikker nás nechal v štúdiu slobodných, nikomu ne-
vnucoval žiaden štýl. Ve� by sme mu v tom �ase ani 
poriadne nerozumeli. Nestaral sa do nás ani o nás. 
Tým nás aj skúšal, ako sa vieme systematicky posta-
vi� k prípadnej budúcej profesii. Preto na poslednú 
chví�u niekedy aj prekvapil: Ukáž a hne�! A potom 
za�al otá�a�, prezera� a nabáda�: Skús to ešte takto, 
daj to do iného k�ú�a, napíš „raka“, prerytmizuj, 
prerob, urob nové a tak dookola. Za dva roky som 
„nakomponoval“ ve�mi málo, avšak pamätám si, 
že som musel takmer do odpadnutia harmonizova� 
dve slovenské �udové pesni�ky: Vysoko zorni�ka a Ej, 
pofukuj, povievaj.

 Patríš ku garnitúre slovenských hudobných skla-
date�ov, ktorá od vzniku Akadémie umení v Banskej 

Bystrici spoluvytvárala pro� l katedry kompozície na 
Fakulte múzických umení. V sú�asnosti ju vedieš. Aké 
skúsenosti máš s budúcimi skladate�mi?
Okrem troch „vlastných“ posluchá�ov kompozície 
mám ešte aj dirigentov a zbormajstrov. So všetký-
mi robím to, �o som získal od svojho pedagóga. Ni� 
múdrejšie som nevymyslel. Na prvých seminároch 
robíme najmä s �udovou pies�ou pri klavíri: k pravej 
sa vždy pridá �avá ruka, v melódii už so sekundo-
vým posunom a neskôr aj s posunom taktov. Slo-
venská �udová piese� na rôzne spôsoby. Tak chutí u 
m�a nielen prvý seminár. Starodávne cikkerovsky 
a máli�ko už aj dibákovsky.

 Tvoja generácia zvykne tvrdi�, že dnešní mladí sú iní ...
...chýba im trpezlivos�. Sú nedo�kaví! Ale to všetko 
spôsobil technický boom, �o je pre nich absolútne 
perfektné. Oni nemajú dnes problém s nahrávkou, 
notami, koncertom, zahrani�ím. Myslím si, že nad-
bytok informácií je im niekedy aj na škodu. Nevážia 
si potom celkom normálne mali�kosti, drobnosti. V 
tom sú rozhodne iní, ale zato sú v dobrom agresív-
nejší a idú za svojím cie�om.

 V roku 1986 si nastúpil na post šéfredaktora Hlavnej 
redakcie hudobného vysielania v �eskoslovenskej tele-
vízii v Bratislave. V �ase tvojho pôsobenia mala hudba 
v televíznom vysielaní už svoje štruktúrované žánre – 
spravodajstvo, publicistiku, dokumentárne aj náu�né 
relácie, rôzne pásma. Ur�ite si mal aj „vlastný“ priestor, 
do ktorého si investoval najviac úsilia...
Boli to bezkonkuren�ne BHS, ktoré prechádzali te-
levíziou od roku 1965 nepretržite, neskôr aj so sprie-
vodnými podujatiami Tribúna mladých umelcov, In-
terpódium a spravodajstvom BHS. K zaujímavému 
obdobiu patrili 60. roky, kedy sme prechádzali na te-
lemagnetický záznam. Mohli sme tak nielen zvýši�, 
ale aj špeci
 kova� programovú kapacitu.

 Médium televízie malo aj neodmyslite�ný politický 
parameter, ktorý sa najmä v historických spolo�enských 
zlomoch dokázal správa� nebezpe�ne skarta�ne a „zneš-
kodnil“ ur�ite mnoho zaujímavého materiálu ...
V archívoch sme mali tisícky relácií a autorských 

scenárov �i námetov. V �asoch politických �istiek, 
najmä po roku 1970, sa mnoho záznamov vyma-
zalo aj chybnými politickými rozhodnutiami. To 
sú fakty.

 A �o priestor pre umeleckú avantgardu...
Vysielanie podliehalo kontrole ÚV KSS a tvor-
ba bola prezentovaná pod�a direktív, podliehala 
schva�ovaciemu procesu. Treba však pripome-
nú�, že nie všetko sa vymazalo z politických dô-
vodov, ale aj z nedostatku záznamového mate-
riálu, na ktoré bolo uvalené embargo. Týkalo sa 
to najmä hudobno-dramatického žánru. Medzi 
prvé originálne po�iny v oblasti televíznej oper-
nej tvorby patrí Salvova Margita a Besná v réžii 
Petra Weigla, hoci sa tiež nevyhla istým ideovým 
korekciám.

 Po prvom pokuse s operou Svietnik si pristúpil k napí-
saniu baletu. Išlo o prvý pôvodný televízny balet v histórii 
slovenskej televízie s neslovenským námetom...
Peter Štilicha ma upozornil na Gogo�ovu povied-
ku Portrét. V tom �ase televízia v cykle 
 lmov Pre 
pamätníkov uviedla �eský 
 lm, ktorý túto tému 
spracovával. Neskôr som sa dozvedel, že ruský 
skladate� Vinogradov napísal pod�a Gogo�ovej po-
viedky operu. Pre tento žáner rozhodol aj fakt, že 
v �eskoslovensku bola v tom �ase umelecky silná 
garnitúra mladých baletných umelcov – Vaculík, 
�erná, Dúbravík. Dokonca sa ukazovala možnos�, 
že choreografom a režisérom by mohol by� Pavel 
Šmok. Nakoniec balet nerealizoval, pretože v tom 
�ase pripravoval pre MET Predanú nevestu. Reali-
zácie sa ujal Boris Slovák.

�o by si chcel vráti� spä� a opravi�, keby si mal dnes kom-
petencie?
Vráti� sa do rokov 1986–1988, kedy sa nám podarilo 
nahra� v rozhlase operu Eugena Sucho�a Svätopluk 
a potom ju v STV realizova� ako 
 lmový prepis. Bola 
to doba, kedy sa dali „vydupa�“ peniaze a vytvori� ce-
love�erný operný (!) 
 lm. Dnes je to v kategórii snov. 
V tých �asoch bol Svätopluk najdrahší 
 lm, ktorý sa 
vyrobil na Kolibe. Stál viac než 16 miliónov korún. 

Igor Dibák patrí ku generácii slovenských skladate�ov, ktorí si po nástupe do praxe osvojili � lozo� u návratu k dielam klasi-
kov 20. storo�ia. Zostali zárove� verní aj tradíciám domácej tvorby, skladate�skému odkazu a slovenskej piesni. Skladate�, 
ktorý bol dlhé roky televíznym i rozhlasovým dramaturgom.
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Igor Dibák (1947, Spiššská Nová Ves) je autorom mnohých orchestrálnych, komorných, hudobno-dramatických aj inštruktívnych diel. Skomponoval celý rad koncertantných skla-
dieb pre rôzne nástroje, televíznu operu Svietnik, detskú operu Prorok Rak, televíznu operu Silvester a i. Je autorom prvého slovenského televízneho baletu Portrét. 

V rokoch 1969–1979 pôsobil ako dramaturg, od roku 1987–1990 ako šéfredaktor Hlavnej redakcie hudobného vysielania �eskoslovenskej televízie v Bratislave. V rokoch 1979–1986 bol 
šéfredaktorom Hlavnej redakcie hudobného vysielania v �s. rozhlase v Bratislave. Po vzniku Akadémie umení v Banskej Bystrici (1997) sa stal interným pedagógom na Katedre kompozície. 
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Matejovej hudby. alší spolo�ný projekt s názvom Vingts regards vznikol 
v roku 2000 pre šamorínsku synagógu At Home Gallery. 

Nemenej ma tešila spolupráca s Martinom Burlasom. V roku 2003 
sa nechal inšpirova� video-materiálom, nasnímaným pre moje dve videá. 
Ním skomponovaná hudba ur�ila ich 	 nálny zostrih. Ešte v tom istom roku 

boli obe videá uvedené na festivale 
InOut v Prahe. Na ve�kom monitore 
priamo na Staromestskom námestí 
sa na Burlasovu hudbu ve�mi po-
maly pohybovala zmes �udských tiel 
(Slough). Zábery z druhého videa s 
názvom Coccons ako aj �a�šie vý-
stavy sa nachádzajú v aktuálnom 
pokra�ovaní môjho experimentál-
neho autorského katalógu-�asopisu 
SADO2.

A akú hudbu si opakovane vpúš-
�am do ateliéru? Pri ma�ovaní akry-
lových plátien sýtou žltou farbou bol 
mojím osobným hitom Pergolesi – 
Quando Corpus morietur a kratu�ké 
Amen s chlap�enským zborom z jeho 
Stabat Mater. Nablízku mohol by� aj 
�ahu�ký Rossini, vyvážený naprie� 
storo�iami �oraz populárnejším 
Erikom Satiem. Po�as �erveno-tma-
vomodrého obdobia vládli swingové 
a jazzové výberovky z prvej polovice 
20. storo�ia, ale nepohrdla som ani 
sú�asným Mark O’Connor’s Hot 
Swing Trio. Pri ma�be antiportré-

tov nezabúdam na Bluegrass Sessions a Bélu 
Flecka, výberovku ženského bluegrassu s 
Alison Kraussovou a Claire Lynchovou. 
Daždivým predpoludniam pristanú gitarový 
Chet Atkins, Jorge Cardoso, francúzsky 
George Brassens. Krv v žilách mi kedyko�vek 
rozprúdia The Cultural Heritage Choir (pre 
m�a najvýraznejšia hudobná spomienka na 
Kaliforniu), rómsky To�koloto�, Vra Bílá �i 
hus�ový nadšenec Didier Lockwood. Naopak, 
na upokojenie a sústredenie by som vložila do 
prehráva�a zádum�ivého Vladimíra Godára 
alebo obskurný jazzový soundtrack od Milesa 
Davisa k 	 lmu Ascenseur pour l’échafaud.

Pravdupovediac, v sú�asnosti si hudbu 
dávkujem o nie�o striedmejšie, lebo najviac 
mi spieva moja dcéra a aj ke� spí, po�úvam 
cez monitor a sníma� na inom poschodí jej 
dych. Ale to je už iná hudba...

�o po�úva...

Dorota Sadovská
výtvarní�ka

 o po�úvam? Ke� sa potrebu-
jem sústredi� na slová, ako naprí-
klad teraz pri písaní, prekážala by 
i stíšená inštrumentálka. Najlepšie 
je ticho, aspo� to naše relatívne – 
mestské s ruchovou hudbou dopra-
vy a �udmi zvonku. Spoza zavretých 
dverí kúpe�ne ho dotvára zapnutá 
prá�ka, ako aj šum ventilátora z 
po�íta�a, ktorý mám na dosah. 
Ke� dopíšem, prejdem do izby na-
zvanej ateliér, pustím si známe CD 
a ponorím sa do práce. V rádiu je 
tažké nájs� vhodnú hudbu na ma-
�ovanie, ale poteší ma nehudobný 
žáner – hovorené slovo z �ítaní na 
pokra�ovanie, strhujúci príbeh. 

Z hudobných nástrojov nám v 
rodine jednozna�ne vládne klavír. 
Stará mama prešla trpkým údelom 
klavírnej virtuózky v prvej polovici 
minulého storo�ia. Druhá stará 
mama sa klavíru venovala tiež s 
nadšením, avšak bez náležitého 
vzdelania. Aj ona mala v byte ve�-
ké krídlo, zaberajúce tretinu izby. 
Na rozdiel od jasného a �istého zvuku krídla 
prvej starej mamy, v klavíri tej druhej prežívali 
na drobných kúskoch zeleného 	 lcu mole. 
Prispievali k zvlášnemu tlmenému, ba zasne-
nému klavírnemu zvuku, ktorý mala tak rada. 
Roky som ho po�úvala spoza sklenených dverí 
môjho ateliéru. A podve�er ku mne prichádzajú 
tóny �alšieho klavíra – zo spodnej �asti domu. 
Bez notových zápisov ich môj otec usporadúva 
do vlastných skladieb. Ako vedec, matematik 
a hudobný samouk �asto relaxuje pri klavíri, 
fascinovaný h�adaním vz�ahov medzi tónmi a 
poltónmi, akordmi a študovaním teórie harmó-
nie. Ob�as mu je �úto, že ako die�a klaviristky 
nedostal riadne hudobné vzdelanie. Aby sa mne 
a súrodencom dostalo aspo� to základné, o to 
sa pri�inila aj naša teta, ktorá bola u�ite�kou hry 
na klavíri. Sedem rokov �udovej školy umenia 
položilo môj základ vz�ahu a gramotnosti v kla-
sickej hudbe a hlavne užito�né uvedomenie, že k 
umeniu patrí aj sebadisciplína.

Ak práve nie som odcestovaná alebo zava-
lená povinnos�ami na materskej, tak k môjmu 
novembru patrí nielen Mesiac fotogra	 e, ale aj 
Ve�ery novej hudby. V roku 1997 sa mi podarilo 
získa� ich hlavného organizátora a skladate�a 
Daniela Mateja na skomponovanie skladby 
Jaune, bleue, rouge k môjmu projektu Luminia 
v Trnavskej synagóge. Výstava sa skladala iba z 
farebného svetla, prenikajúceho zafarbenými 
oknami do prázdneho interiéru synagógy a z 

Dorota Sadovská (1973) – výtvarní�-
ka, skúmajúca presahy ma�by a fotogra-
	 e. Zaoberá sa aj výtvarnou inštaláciou 
a video-artom. Má za sebou množstvo 
prestížnych výstav (Slovensko, �eská 
republika, Rakúsko, Po�sko, Ma�arsko, 
Nemecko, Írsko, Taliansko, Francúzsko, 
Španielsko, USA). Vydáva vlastný �aso-
pis-katalóg pod názvom SADO.
(www.sadovska.sk)

foto: R. Ferstl

Obálka �asopisu-katalógu SADO

�O PO�ÚVA
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Od modality k avantgarde
Erik ROTHENSTEIN

Za prvý skuto�ný sólový projekt 
Johna Coltranea (1926–1967) 
býva v�aka excelentnému vý-
beru hudobníkov (trubkár Lee 
Morgan – trombonista Curtis 

Fuller) a kompozíciám takmer výlu�ne z autor-
skej dielne považovaný album Blue Train (Blue 
Note 1957) v hardbopovom duchu svojej doby. 
Dvojica skladieb Moment´s Notice a Lazy Bird 
však predznamenáva nesmierne dôležitý album 
Giant Steps (Atlantic Records 1960) s novým 
harmonickým konceptom, nazvaným Coltrane 
Changes. V októbri 1958 popísal jazzový kritik 
Ira Gitler na stránkach magazínu Down Beat 

revolu�ný štýl Coltraneovej hry termínom „sheets
 of sound“ – zvukové plachty. Coltraneove arpeg-
gia a patterny vyznievali nato�ko extrémne 
rýchlo, že popri aktuálnom tóne akoby „viseli“ 
vo vzduchu aj tie predošlé a �ažisko spo�ívalo 
na horizontálnej línii. Taktové �iary stratili svoj 
prvotný význam, podobne ako dovtedy použí-
vané klasické harmonické spoje, ktoré sa za�ali 
schválne „obchádza�“. Nesmierna prí�ažlivos� 
tohto štýlu spo�íva v dovtedy nevídanej otvo-
renosti a vo�nosti improvizácie, kvôli ktorým 
�asto nebolo možné jednozna�ne de
 nova� tó-
ninu, v ktorej sa Coltrane pohyboval. Klavirista 
kapely (v tom období najmä Thelonious Monk), 

oboznámený s technikou, využíval len základné 
akordické tóny a táto tóninová neur�itos� otvá-
rala viacero možností. 

Giant Steps

Johna Coltranea, nazývaného Trane, by sme 
podobne ako Davisa mohli prirovna� k štýlo-
tvornému Pablovi Picassovi. Ten po�as svoj-
ho „modrého obdobia“ (1901–1904) výrazne 
nevy�nieval a v dejinách výtvarného umenia 
by pravdepodobne „zapadol“, pokia� by z tejto 
periódy nevyšiel. Neskôr však, podobne ako 
priekopníci „abstraktného“ jazzu – saxofonisti 

Kapitoly z dejín jazzového saxofónu VI.

Jazzové dianie v USA na prelome 50. a 60. rokov bolo nesmierne bohaté na novátorské koncepty a prelomové na-
hrávky. Album Kind of Blue (1959) z dielne Milesa Davisa, predznamenávajúci obdobie modálneho jazzu, nazna�uje 
uvo��ovanie harmonických vz�ahov a poukazuje na možnosti rozsiahlych akordických plôch. Davisov súpútnik John 
Coltrane sa v tom istom roku akoby vracia o krok spä� k harmonickej so� stikovanosti a nahráva prelomový album 
Giant Steps. O rok neskôr prekvapuje na albume Free Jazz: A Collective Improvisation svojou revolu�nou koncepciou 
vo�nej skupinovej improvizácie altsaxofonista Ornette Coleman. 
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vo�nej skupinovej improvizácie altsaxofonista Ornette Coleman. vo�nej skupinovej improvizácie altsaxofonista Ornette Coleman.
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tercie rozdelil Coltrane oktávu na trojicu to-
nálnych centier, ku ktorým priradil príslušné 
dominanty. Skladba s netypickou 16-taktovou 
štruktúrou sa pre svoju komplikovanos� a ra-

 novanos� stala skúškou pre improvizátorov, 
podobne ako All the Things You Are vo swin-

govom období, alebo Gillespieho Con Alma 
v bebope. V prvom príklade sledujeme tému 
skladby ako aj fragment sóla (Pr. 1) a v nasledu-
júcom ukážku, ako by vyzeral B diel známeho 
štandardu All the Things You Are s aplikova-
ním konceptu Coltrane Changes. (Pr. 2)

Po „dobrodružstvách“ s Giant Steps a 
Coltrane Changes pracoval Coltrane na vlastnom 
po�atí modálneho konceptu. Titulná skladba 
nasledujúceho albumu My Favorite Things 
(Atlantic Records 1961) je modálnou interpre-
táciou známej piesne muzikálu The Sound of 

Music autorskej dvojice Rodgers–Hammerstein. 
Coltrane vychádza z originálnych akordov, 
avšak improvizuje len nad dvojakordovým 
patternom. Podobné prvky nachádzame aj na 
jeho �alších albumoch s meditatívnym charak-

Coltrane a Ornette Coleman, stál pri zrode ab-
straktného umenia. Trane sa spo�iatku výrazne 
neodlišoval od svojich hardbopových kolegov. 
Zlom v jeho tvorbe nastal až po�as spolo�ného 
hrania s Monkom v rokoch 1957–1958, ke� za-
�al experimentova� s modernou harmóniou a 
vytvára� „zvukové plachty.“ 
Podobne ako Picasso de-
formoval a „rozložil“ tvary 
na svojom obraze Sle�ny z 
Avignonu (1907), Coltrane 
v kompozícii Giant Steps z 
rovnomenného albumu s 
novým harmonickým kon-
ceptom Coltrane Changes 
„rozložil“ oktávu. Na tom-
to jeho pravdepodobne 
najznámejšom albume na-
chádzame skladby, ktoré 
neskôr prešli do štandard-
ného jazzového repertoáru. 
V nádhernej balade Naima, 
pomenovanej na po�es� 
Traneovej ženy, objavuje-
me pedálové tóny, ktoré 
sa stávajú signi
 kantným 
znakom zvukovosti jeho ka-
pely po�as 60. rokov. Trane 
ich špeciálne používal pri 
skladbách so španielskym 
alebo indickým koloritom. 
Oproti Davisovi, ktorý 
v tom období harmóniu 
zjednodušoval, vydal sa 
Coltrane spo�iatku opa�-
ným smerom, aby sa neskôr navrátil k modál-
nemu spôsobu hrania. Podobne ako u boperov, 
bol pre�ho charakteristický záujem o harmo-
nickú komplexnos�. Do známych skladieb v�le-
�oval nové akordy, tak ako to pred ním robili 
napríklad Art Tatum, alebo Don Byas. Skladba 
Countdown zo spomínaného albumu je v sku-
to�nosti Davisovou témou Tune Up s takmer 
zdvojnásobeným po�tom akordov. Napísanie ti-
tulnej skladby Giant Steps vnímal Coltrane ako 
prostriedok získavania zru�nosti v improvizácii 
na sled akordov, vzdialených od seba ve�kými 

intervalovými skokmi. Tie majú len nieko�ko 
spolo�ných tónov a improvizujúci hudobník je 
v podstate nútený robi� obrie kroky (anglicky 
„giant steps“). Tóny melódie plynú rytmicky 
zárove� s harmóniou. Prostredníctvom ve�kej 

terom. Na albume My Favorite Things sa Trane 
po prvýkrát predstavuje ako sopránsaxofónista. 
Už predtým obdivoval Sidneyho Becheta, klari-
netistu a sopránsaxofonistu starej swingovej ge-
nerácie, rovnako ho ovplyvnil o nie�o mladší sú-
�asník Steve Lacy. Coltrane sopránsaxofón spo-

pularizoval, v�aka nemu bol tento nástroj prira-
dený do štandardného jazzového inštrumentára 
a viacerí hrá�i (Dave Liebman, Joe Farrell, Steve 
Grossman...) ho pod jeho vplyvom za�ali frek-
ventovanejšie využíva�. �alšou ukážkou je frag-
ment sopránsaxofónového sóla skladby Softly 
as in a Morning Sunrise z koncertného záznamu 
Live! At the Village Vanguard (Impulse! 1961). 
Traneovým sólovým nástupom stúpa „ener-
gia“ celej kapely, �o žia� nie je možné zachyti� v 
notovom zázname. Podobne ako „Cannonball“
 Adderley (porovnaj sólo skladby Work Song z 

minulej �asti seriálu Zrodenie 
modálneho konceptu) vychádza 
aj Coltrane z molovej pentato-
niky, ktorú obohacuje o ve�kú 
nónu. Odlišnos� jeho prístupu 
nazna�uje opustenie bopového 
jazyka a kvartové postupy nad 
klavírnym compingom McCoy 
Tynera.  (Pr. 3)

Množstvo posluchá�ov po-
zná len Coltraneove rýchle „me-
dium up“ skladby plné energie 
a strhujúcich liniek. Pri hraní 
pomalých melódií bol však, �o 
sa po�tu tónov týka, pomerne 

striedmy a energiu sústredil do zvuku nástro-
ja, prípadne multifonických pasáží. Známa je 
interpretácia nádhernej Ellingtonovej balady 
In a Sentimental Mood s krásnou rytmicko-me-
lodickou klavírnou 
 gúrou samotného autora 

Príklad �. 1 Téma Coltraneovej skladby Giant Steps z rovnomenného albumu (Atlantic Records 1960) s harmonickým konceptom Coltrane Changes 
a fragment sóla. 

Príklad �. 2 Harmonická schéma B dielu štandardu All the Things You Are s aplikovaním konceptu Coltrane Changes. 
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na albume Duke Ellington & John Coltrane 
(Impulse!, 1962). Až na nieko�ko taktov hrá 
Coltrane v podstate iba tému, avšak výsledkom 
je nesmierne koncentrovaná h	bka výpovede 
namiesto povrchných efektov. Odlišná tónina 
umožnila Coltraneovi použitie jeho typického 
zvuku v hornom (diskantovom) registri nástro-
ja. K �alším známym baladám patria Lonnié s 
Lament z albumu Crescent, alebo Naima. 

Pre svoj koncept potreboval Trane kapelu, 
ktorá by s ním držala krok a podporovala ho. 
Po roku 1960 vystriedal nieko�ko kontrabasis-
tov. Po Steveovi Davisovi angažoval Jimmyho 
Garrisona, vnímavého kontrabasistu, vyp	�a-
júceho zvukový priestor medzi bicími nástrojmi 
a klavírom. Garrison spopularizoval techni-
ku, pri ktorej rozoznieval naraz viacero strún, 
príležitostne „vybrnkával“ gitarovým spôso-
bom. Bubeník Elvin Jones ignoroval relatívnu 
jednoduchos� svojich predchodcov, vytvoriac 
komplexný polyrytmický štýl hrania, pri kto-
rom v štvordobom metre mnohokrát frázuje 
na tri, namiesto párnych dvoch, alebo štyroch. 
Prízvukovanému potvrdeniu prvej doby v takte 
sa priam vyhýbal. Jeho koncepcia je pevná a re-
meselne bravúrne zvládnutá s uvo�neným swin-
gujúcim charakterom. Elvin Jones bol prav-
depodobne najnepostrádate�nejším �lenom 
Coltraneovho klasického kvarteta a nahradi� 
sa ho nepodarilo ani univerzálnym, moderným 
a skúseným bubeníkom Royom Haynesom, �o 
pozorujeme na albume Sel� essness (Impulse! 
1965) v skladbe My Favorite Things. Celkový 
„sound“ Coltraneovej kapely stme�oval klavi-
rista McCoy Tyner, ktorého otvorené kvartové 
voicingy ponúkali spoluhrá�om dojem stability. 
Jeho osobitý hudobný jazyk �erpal z lineárneho 
spôsobu hry Buda Powella, blokových akordov 
Reda Garlanda a impresionisticky farebných 
voicingov Billa Evansa. Zostava, ktorá do dejín 
vošla ako „klasické kvarteto“, nahrala jeden z 
najrešpektovanejších albumov jazzovej histórie 
A Love Supreme (Impulse! 1965). 

Za�iatkom 60. rokov ovplyvnil Trane Johna 
Gilmora (1931–1995), ktorý bol saxofonis-

tom Sun Ra Arkestra. Pri improvi-
zácii na modálnu tému Impressions 
z rovnomenného albumu (Impulse! 
1963), na ploche ktorej sa strie-
da dvojica dórskych módov (forma 
AABA), však Gilmorove nápady 
„recykloval“ samotný Coltrane. Pod
jeho vplyvom prehodnotili svoj štýl a 
v�lenili novátorské Coltraneove vý-
dobytky do svojho hudobného jazyka 
nielen mladší, ale aj mnohí etablovaní 
kolegovia. Po Parkerovi „nadstavil“ 
vyššiu latku saxofónovej hry a vytvoril 
celý repertoár patternov, ktoré sa stali bežnou 
gramatikou saxofonistov po celom svete. Na 
svojich obdivovate�ov mal nesmierny spirituál-
ny dosah, silu jeho osobnosti a význam pre mo-
derný jazz sa doteraz nepodarilo prekona�.

Coltrane versus Getz

�alším nesmierne dôležitým velikánom tenor-
saxofónu bol Coltraneov vrstovník Stan Getz 
(1927–1991), v�aka svojmu vrúcnemu lyrické-
mu tónu nazývaný tiež „The Sound“. V polo-
vici 40. rokov hrával v saxofónovej sekcii Four 
Brothers bigbandu Woodyho Hermana, ktorej 
zvláštnos�ou bolo jej štvor�lenné obsadenie 
bez altsaxofónu. Jej �lenov, tenorsaxofonistov 
Zoota Simsa, Herbieho Stewarda a Stana Getza 
ovplyvnil predovšetkým Lester Young. Sekciu 
s unikátnym zvukom dop	�al excelentný bo-
pový barytónsaxofonista Serge Chaloff. Getz 
sa vypro
 loval ako osobitý, �ažko jednozna�ne 
štýlovo zaradite�ný hudobník. Nebol boperom 
v pravom slova zmysle, využíval len minimum 
„parkerovských“ alebo „gillespieovských“ 
fráz. Jeho špeci
 cký melodický prístup k im-
provizácii a dlhé „plynúce“ osminové re�azce 
boli podobne ako u Lestera Younga odlišné od 
bopového rytmického konceptu a melodické 
frázy evokovali skôr vplyvy európskej klasickej 
hudby. 

V tomto kontexte je nutné spomenú� ne-
smierne dôležitý jav v živote jazzových hudob-

níkov – rasizmus. Nezriedkavo boli �ernošskí 
hudobníci prinútení vstupova� do klubov zad-
ným vchodom a zaobchádzali s nimi ako so slu-
hami, ktorým sa ponúka láskavá možnos� hra-
nia. Mnohých nesmierne hnevalo, že za hudbu, 
ktorú vymysleli ich predkovia a vrstovníci, 
dostávali omnoho menší honorár ako ich bieli 
kolegovia. Tabu prelomil až Benny Goodman, 
ktorý do svojej skupiny angažoval �ernošských 
hudobníkov. Na druhej strane, belošskí hudob-
níci, napríklad Stan Getz, museli intenzívnejšie 
bojova� o uznanie u svojich �ernošských kole-
gov. Getzov jemný, tichý vzdušný tón a svojráz-
ne linky sa spo�iatku �ažšie presadzovali v ex-

presívnom bopovom kontexte. Predovšetkým 
na jeho raných nahrávkach bada� snahu pribli-
žova� sa afroamerickej expresivite. Po�as 50. 
rokov však získal uznanie a popri Rollinsovi a 
Coltraneovi sa stal najznámejším tenorsaxofo-
nistom americkej scény. V roku 1958 sa pres�a-
hoval do Dánska a napriek tomu, že po svojom 
návrate nahral umelecky hodnotný album Focus 
(Verve 1961), nezískal už popularitu svojich vrs-
tovníkov. Jeho renesanciou boli 80. roky, po�as 
ktorých sa navrátil k akustickému kvartetu a 
ostal vyrovnaným, nikam sa nenáhliacim umel-
com. Svoj obrovský talent pre baladický prejav 
potvrdzuje napríklad na albume duet s klavi-
ristom Kennym Barronom People Time (Verve 
1992), ktorý nahral tri mesiace pred svojou smr-
�ou. Po�ujeme tu Getzov zmysel pre krásu, vkus 
a eleganciu, ale aj pre boles� a lásku. 

Ukážku 4. príkladu – sólo zo skladby All 
the Things You Are – nájdeme na koncertnom 
albume Jazz at the Philharmonic (Verve 1960). 
Pred Getzom sa ako sólisti predstavujú Coleman 
Hawkins a Don Byas. Hawkinsovo sólo sme 
rozoberali v druhom dieli seriálu, venovanom 
swingovému obdobiu. Môžeme jasne sledova� 
rozdielny prístup „�ierneho“ štýlu oproti gene-
ra�ne mladšiemu „bielemu“ bopu – termínu, 
ktorý popri kategórii „cool“ vymýš�ali kritici 
kvôli zatriedeniu Getza a jeho nasledovníkov. 
Pre tenorsaxofón je skladba v B dur [Bb dur]*, 
priebežne však moduluje, aby sa v poslednom 
A dieli znova navrátila do materskej tóniny. Sólo 

Príklad �. 3 Fragment sóla vychádzajúci z molovej pentatoniky obohatenej o ve�kú nónu v skladbe Softly as in a Morning 
Sunrise z koncertného záznamu Live! At the Village Vanguard (Impulse! 1961).
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pôsobí nesmierne vzdušne, pretože Getz aj na 
ploche dlhých osminových re�azcov nezabúda 
na dlhšie �i kratšie pauzy medzi frázami a sklad-
bu tak necháva „dýcha�“. Podobne, dokonca 
ešte výraznejšie pracovali s vo�nými plochami 
jazzmani s „coolovým“ prístupom (Lee Konitz, 
alebo Miles Davis). V porovnaní s Coltraneom 
– ktorého sólo rovnakého štandardu All the 
Things You Are z albumu Johnnyho Grif
 na A 
Blowing Session sme rozoberali v minulom �ísle 

– sa Getzovo sólo sa nesie vo ve�kých melodic-
kých oblúkoch s menšou dramatickos�ou. Do 
svojich liniek len ve�mi zriedka vkladá substi-
tu�né akordy. Traneov prístup je horizontálnej-
ší, s „hustými“ doubletimeovými pasážami, s 
množstvom substitúcií a bopových fráz. Možno 
poveda�, že neustále „sype“ tóny. Aj ke� mal 
Coltrane zmysel pre melódiu, jeho improvizácie 
sú takmer „nemelodické“ v tradi�nom zmysle 
slova. Napriek používaniu „parkerovských“ 
fráz nenájdeme v jeho linkách bopovú lyriku 
Parkera �i Rollinsa, pretože uprednost�oval 

harmonický spôsob hry. Getz na druhej stra-
ne, podobne ako Lester Young, je vertikálnym 
hrá�om a melódia v „klasickom“ nebopovom 
ponímaní hrá v jeho improvizáciách dôležitú 
úlohu. V uvedenom sóle skladby All the Things 
You Are sa v B durových [Bb dur] pasážach bez 
oh�adu na harmóniu neustále vracia k tonike. 
Vo fragmente sóla v závere�nom A dieli prvého 
chorusu Getz �aká a pomocou predtaktia (ná-
behu) nastúpi na tón B [Bb] v tre�om takte, na 

ktorom doslovne „tancuje“ prostredníctvom 
harmónie F7. V�aka špeci
 ckému tónovému a 
rytmickénu po�atiu znie úplne odlišne, ako na-
príklad Sonny Rollins, ktorý tiež využíval tento 
spôsob „skackania“ na jednom tóne (porovnaj 
rozbor sóla skladby Tune Up v jednom z pred-
chádzajúcich seriálov venovaných hardbopu). 
V nasledujúcej sekvencii s ústrednou úlohou 
tónu B [Bb] sa tento nábeh neustále opakuje. 
Getz používa málo chromatizmov, prvoradou je 
pre�ho melodická sekvencia (výskyt tónu Cis v 
10. takte). V �alšom fragmente z prvého A dielu 

štvrtého chorusu (D1) sledujeme Getzovo poly-
rytmické hranie (tzv. „3 cez 4“), ktoré by boperi 
pravdepodobne vyjadrili pomocou rytmického 
modelu. V Getzovom dlhom osminovom re�azci 
vnímame polyrytmus len na základe melodickej 
frázy, v ktorej zohráva ústrednú úlohu opä� tón 
B [Bb]. �alej sledujeme zriedkavý substitu�ný 
akord, striedme použitie nedoškálnych chro-
matizmov a rozklad danej harmónie, po ktorých 
nasleduje jediná double-timeová pasáž v celom 

sóle. (Pr. 4) 

Freejazzové uvo�nenie

Známu tému zo spomínaného 
albumu Giant Steps, molové blues
Mr. P. C. hrával Coltrane za-
�iatkom 60. rokov s famóznym 
multiinštrumentalistom, altsa-
xofonistom, basklarinetistom 
a  autistom Ericom Dolphym 
(1928–1964). Dolphy bol známy 
nielen ako geniálny avantgard-
ný inštrumentalista, v ni�om 
nezaostávajúci za bopovými 
velikánmi, ale aj ako nesmierne 
príjemný a skromný �lovek. Pre 
Coltranea napísal aranžmány 
na úspešnom albume Africa/
Brass (Impulse! 1961) a nieko�-
ko dní po jeho vydaní spolu na-
hrávali �alší výnimo�ný projekt 
Olé Coltrane (Atlantic Records 
1962). Nezabudnute�ným ostá-
va jeho basklarinet v bala-
de Naima, alebo �alšie sóla 
v skladbách India (album 
Impressions) a Spiritual (Live! At 
the Village Vanguard). Okrem 
toho participoval na nahráv-
kach kontrabasistu Charlesa 
Mingusa, ktoré patria k najhod-
notnejším príspevkom afroa-
merickej kultúry 20. storo�ia. 
Dolphymu neboli cudzie rôzno-
rodé hudobné prístupy – hrával 
kompozície Edgara Varèseho 
v orchestri Gunthera Schullera 

Príklad �. 4 Fragment sóla Stana Getza zo skladby All the Things You Are z koncertného albumu Jazz at the Philharmonic
(Verve 1960).
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a Johna Lewisa, ktorý bol pokusom o syntézu 
klasickej, jazzovej a avantgardnej hudby. Na 
vlastných koncertoch �asto vystupoval sólovo 
a dlhé minúty držal publikum v napätí. Pre jaz-
zový svet bolo šokom, ke� ako tridsa�šes�ro�ný 
zomrel v Berlíne, potom, �o mu ako diabetikovi 
stanovili nesprávnu diagnózu. 

Na Coltranea vplýval aj dodnes žijúci free-
jazzový multiinštrumentalista, hrá� na altsaxo-
fóne, husliach a trúbke Ornette Coleman (1930). 
S Colemanovou kapelou (avšak bez lídra) nahral 
Coltrane v roku 1960 album The Avant-Garde 
(Atlantic Records 1966), jeho vplyv sa preja-
vil tiež na albume Ascensions (Impulse! 1965), 
evokujúcom priekopnícku Colemanovu sním-
ku Free Jazz: A Collective Improvisation (Atlantic 
1961). Mnohé �alšie skupiny v tom období re-
alizovali nahrávky kolektívnej improvizácie, 
avšak ich osamotené pokusy sa nedostali do 
povedomia. Coleman angažoval dvojicu kvartet 
bez harmonického nástroja – vlastné (Coleman, 
trubkár Don Cherry, kontrabasista Charlie 
Haden, bubeník Ed Blackwell) a Dolphyho 
(Dolphy, trubkár Freddie Hubbard, kontraba-
sista Scott LaFaro, bubeník Billy Higgins). Pri 
skupinovej improvizácii nebol presne stanove-
ný aranžmán, priebeh skladby, d	žka chorusov, 
ani harmónia. Po�as jej priebehu sa vyskytovali 
tonálne centrá, ktoré však neboli dohodnuté 
vopred. Pojem free ostal zaužívaný pre „otvo-
rený“ spôsob hry, v ktorom nie je dané met-
rum, harmónia, téma, ani tónina. Hudobníci 
free jazzu však �asto využívali aspo� niektorú 
z týchto zložiek hudobnej organizácie. Hudba 
Colemanovho ansámblu vykazuje znaky ur�itej 
hierarchie s konštantným tempom kontrabasu 
a bicích, ktoré zvä�ša sprevádzajú sólové ná-
stroje. Hudobníci ostávajú limitovaní vlastnými 
rozhodnutiami, závislými od vzájomného po-
�úvania sa. Pokia� Coleman mení tóninu, snaží 
sa to robi� logicky, ostávajúc v nej tak dlho, aby 
mohli jeho spoluhrá�i reagova�. Primárnou je 
melódia pred harmóniou. 

Tieto výdobytky v�lenili do svojej hry �al-
ší nasledovníci, napríklad tenorsaxofonista 
Albert Ayler (1936–1970), ktorý danú harmó-
niu a rytmickú štruktúru „nasledoval“ nesmier-
ne vo�ne a tiež uprednost�oval zoskupenia bez 
harmonických nástrojov. S free jazzom sa spá-
jalo aj Coltraneovo meno, aj ke� sa v jeho tvorbe 

vyskytoval v nepatrnej miere. Jeho nahrávkam 
nechýba hudobná organizácia a v striktnom 
zmysle slova nemožno hovori� ani o modálnom 
hraní, pretože okrem materiálu z daného módu 
využíval Coltrane aj tóny mimo neho. �alšou 
ukážkou je fragment sóla Impressions z albumu 
Coltranology. (Pr. 5)

V roku 1963 angažoval Miles Davis 
novú rytmickú sekciu – klaviristu Herbieho 
Hancocka, kontrabasistu Rona Cartera a v 
tých �asoch len sedemnás�ro�ného bube-
níka Tonyho Williamsa. Popri spomenutej 
Coltraneovej rytmike to bola najvýznamnejšia 
sprievodná sekcia v 60. rokoch, ktorá mala 
vplyv aj na neskoršie dianie v jazze. �lenom 
kapely bol aj moderný tenorsaxofonista 
George Coleman (1935), ktorého však neskôr 
Williams z kapely vytla�il, pretože na jeho 
vkus hral príliš perfektne a tradi�ne. Na jed-
nom z koncertov, na ktorom Davis zo zdravot-
ných dôvodov nehral, Coleman opustil tradi�-
né hranie a hral „free“. Williams sa mohol od 
vytrženia zblázni�, no bolo neskoro a Coleman 
po nieko�kých albumoch (napríklad Seven 
Steps to Heaven, My Funny Valentine, Four 
and More) kapelu skuto�ne opustil. 

Vystriedal ho nový tenorsaxofonista Wayne 
Shorter (1933), ktorý prišiel od Arta Blakeyho 
a zvukovos� Davisovho kvinteta sa jeho prí-
chodom zmenila dramaticky. Vo svojich sólach 
ukázal nesmierny zmysel pre melódiu, jeho 
improvizácie boli akoby vopred komponované 
s pevnou konštrukciou a logickou kontinuitou. 
S ve�kým pôvabom a dravos�ou zárove� hral 
nezvyklé intervaly. V priebehu 60. rokov opúš�a 
bopový prístup, z jeho slovníka sa strácajú spletité 
osminové re�azce a jeho linky nadobúdajú hlad-
šie kontúry, odkazujúce na európskych klasikov 
Ravela, Debussyho alebo Satieho. Svoje najlep-
šie improvizácie nahral po Davisovom boku, 
napríklad bravúrne sólo v skladbe Eighty-One 
na albume E.S.P. (Columbia 1965). Strednú 
�as� sóla by sme mohli vytrhnú� z kontextu a 
použi� ako samostatnú kompozíciu. Zú�astnil 
sa na nahrávaní prelomových projektov In a 
Silent Way a Bitches Brew v roku 1969, kde hral 
na sopránsaxofóne. Tieto kontexty prispeli k 
vzniku jazz-rocku a tandem Shorter–Zawinul 
podnietil vznik kapely Weather Report. Na 
jej pôde Shorter výrazne zmenil svoj štýl – na-

miesto dlhých melodických fráz hrával skôr 
krátke skupiny nôt, striedajúce sa s prázdnymi 
tichými plochami a dlhými notami. Do nového 
štýlu zapadli bohatý zvuk perkusií, konverza�-
ná basová 
 gúra oslobodená od �istej sprievod-
nej funkcie a „chrap�avý“ zvuk syntezátorov. 
Shorter uspel v prechode z pozície jazzového 
sólistu ku kolektívnemu improvizátorovi. 

Vývoj jazzu neustále napreduje, aj ke� mnohí 
namietajú, že koncom 20. storo�ia za�al stag-
nova� a postráda� dynamiku, ktorú mal pred-
tým. Rovnako sa objavujú názory, že posledné 
štvr�storo�ie neprinieslo ni� nové a „marsa-
lisovská generácia“ v podstate iba zdokona-

lila to, �o vymysleli ve�kí hudobníci pred �ou. 
Jazz vyrástol z afro-americkej tradície blues, 
pracovných piesní, gospelov �i spirituálov. Pri 
svojej ceste priniesol množstvo nových trendov 
a inkorporoval vplyvy okolitého sveta. Stále 
však ostáva otvorenou kapitolou. Dôkazom sú 
napríklad altsaxofonisti Steve Coleman (1956) 
a Kenny Garrett (1960), ktorí do svojich impro-
vizácií v�le�ujú hip-hopové výrazové prostried-
ky �ernošských get. Z výdobytkov jazzu �aží na 
druhej strane do zna�nej miery sú�asná popu-
lárna hudba, alebo world music. Netušíme však, 
�o prinesie �alší vývoj...

* V texte používame pre zrozumite�nos� aj ame-
rický spôsob terminológie v hranatých zátvor-
kách. Autorom transkripcií je E. Rothenstein.

Príklad �. 5 Fragment sóla Impressions z albumu Coltranology.
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rického prejavu violon�elistky a spevá�ky Doroty 
Barovej. V spojení s jej domácim zoskupením Tara 
Fuki zaznela na pódiu krehká, atmosférická a 
posluchá�sky prístupnejšia symbióza moderného 
jazzu, world music a sú�asnej hudby. Vertigo 
Quintet v snahe h�adania svojej podstaty síce 
postúpilo o krok �alej, na druhej strane kapela 
po�as svojho nieko�koro�ného pôsobenia doteraz 
nevy�erpala všetky možnosti, ktoré im ponúka vzá-
jomná pódiová komunikácia. Tá napriek veku �lenov 
kapely funguje tak, ako u žiadneho iného telesa v 
tomto teritóriu. S plasticky tvárnym vokálom sa 
nádherne viazala predovšetkým zvukovos� trúbky 
Oskara Töröka, nemožno zabudnú� na unikátnu 
rytmiku (Vojtch Procházka – Daniel Šoltis – 
Rastislav Uhrík). Hudba Vertiga nie je štýlovým 
plagiátom, ale vlastnou zna�kou rešpektujúcou 
zákonitosti improvizovanej a komponovanej hud-
by. Sná� toto ojedinelé zoskupenie objavia aj bra-
tislavskí promotéri, pretože o Vertigu ešte budeme 
zaru�ene po�u�!

Už dávno nielen v rodnom Po�sku rešpektovaný 
klavirista Leszek Mo�d�er predstavil za neví-
daného ohlasu publika magickú zvukovos�, ktorú 
práve tento umelec dokáže vytvára� na zdanlivo 
tónovo „netvárnom“ nástroji. Mo�d�erova klavírna 
preparácia ako prostriedok k zastretým, tlmeným 
�i alikvotným métam predstavuje posluchá�ovi 
priestor akoby z iného sveta. Nezáleží na tom, �i 
sa klavirista vyjadruje prostredníctvom jednodu-
chých priezra�ných melódií (Incognitor), rytmicky 
spletitých vzorcov (So What Milesa Davisa), alebo 
osobitej transformácie chopinovského materiálu 

na ploche jednej z mazuriek ikony po�skej hudby. 
Pred tými, ktorí doteraz Mo�d�era nepoznali, 
sa otvoril nový priestor klavírnej (vonkoncom 
nielen jazzovej) poetiky. A nadšený umelec 
pris�úbil ú�as� na nasledujúcom ro�níku. Opä� 
v Košiciach, pretože Bratislava ho popri maso-
vých headlineroch Marcusovi Millerovi �i Al di 
Meolovi ešte nestihla spozna�. 

Hviezdou prvého festivalového ve�era mal 
by� svetoznámy francúzsky huslista Didier 
Lockwood. Spojitos� s višegrádskym regiónom 
na�rtla podnetná konverzácia s domácim kla-
viristom Mikim Skutom, ktorá aj napriek drob-
ným rytmickým kolíziám potvrdila Skutovo 
univerzálne majstrovstvo adaptácie so sólistom. 
Pauzu, spôsobenú technickými problémami 
s hammond organom, vyplnil Lockwood vir-
tuóznym sólovým majstrovstvom nielen v duchu 
tradi�nej swingujúcej „grappeliovskej“ tradície, 
ale rovnako prostredníctvom kreatívneho 
využívania zvukových slu�iek �i elektronických 
efektov. Pä�desiatjedenro�ný huslista disponuje 
neslýchanou škálou hlasových farieb a efektov 
(zvukomalebné imitovanie vlaku alebo škrekotu 
�ajok), pri ktorom sa mnohým zastavil dych. 
Naopak, spojitos� Lockwooda s vlastným kvarte-
tom a koncertným programom z posledného 
albumu Globentrotter nebola taká prekvapivá 
ako jeho sólové a duové výstupy. Prvý z troch 
ve�erov festivalu Jazz FOR SAle však v každom 
prípade ponúkol viac intenzívnych a ohurujúcich 
momentov ako ktoréko�vek iné podujatie tohto 
druhu v poslednom �ase. 

Peter MOTY�KA

Ochutnávka na jazzových hodoch

Košický festival Jazz FOR SAle pod hlavi�kou ob�ianskeho združenia Forsa už dávno presiahol status lokálneho
podujatia. Pribúdajúcimi ro�níkmi vstupuje do povedomia �oraz razantnejším a rovnocennejším konkurovaním kultovým
Bratislavským jazzovým d�om, ktoré, žia�, na obhajovanie svojho výsostného statusu už dávnejšie rezignovali. 

Festival je tradi�nou sú�as�ou dramaturgicky rôz-
norodých Višegrádskych dní, ktoré každoro�ne 
popri hudobných (tento rok napríklad Suk�v 
komorní orchestr, Andre Ochodlo & Atelier 
Klezmer Band, Buty) a divadelných predstave-
niach (Štúdio L+S, Slovenské národné divadlo, 
Teatr Formy, Divadlo bez zábradlí), zah��ajú 
vernisáže autorov, reprezentujúcich krajiny 
regiónu. Špeci	 kom festivalu zostáva pre-
myslená, logicky vystavaná a �asto objavná dra-
maturgia, mapujúca pozoruhodných umelcov 
reprezentujúcich krajiny Višegrádskej štvorky. 
Mnohých festivalových ú�inkujúcich „obja-
via“ dramaturgovia �alších domácich podujatí 
�asto až po rokoch, ako to bolo v prípade re-
nomovaných umelcov ako Anna Maria Jopek, 
Hiromi, Pavel Jakub Ryba �i Leszek Mo�d�er. 
O etablovaní festivalu, prerastajúceho regionál-
ny rozmer, sved�í poldruha desiatky úspešných 
ro�níkov a výpo�et osobností, ktoré ho poctili 
svojou ú�as�ou – napr. americký gitarový exper-
imentátor Willie Oteri, alebo kontrabasové le-
gendy George „Ji�í“ Mraz a Aladár Pege. 

V sobotu 3. novembra otvorila aktuálny 
16. ro�ník mierne progresívna, avšak nie príliš 
originálna vízia fusion jazzu v podaní ma�arskej 
formácie Fusio Group. Tá nakoniec ostala jedi-
ným roz�arovaním iná� výnimo�ne zostaveného 
ve�era. Nasledujúce Vertigo Quintet pred-
chádzali fámy jedného z najunikátnejších, aj 
ke� v našich kon�inách ešte stále dôkladne 
schovávaných klenotov �esko-slovenskej scény. 
Mladícky energické zoskupenie tvorí trojica 
Slovákov a dvojica �echov, na jedinú výnimku 
(saxofonistu Marcela Bártu) absolventov 
pražskej Vyššej odbornej školy Jaroslava Ježka. 
Pred dvoma rokmi vydalo Vertigo eponymnú 
štúdiovú nahrávku, prekvapujúcu vyzre-
tou hrá�skou predstavivos�ou, atmosfericky 
roz�ahlými plochami a zvukovos�ou oscilujúcou 
medzi progresívnou severskou scénou a 	 lozo-
	 ou povestného mníchovského vydavate�stva 
ECM. Košický koncert bol sú�as�ou ich 
doteraz najvä�šieho dvojmesa�ného turné 
zah��ajúceho okrem Slovenska, Ma�arska a 
�eskej republiky aj Španielsko, Francúzsko a 
Ve�kú Britániu. Zárove� propagoval aktuálny 
klubový záznam Live u Staré Paní (Amplión 
Records 2007), ktorý prekvapil otvorenos�ou 
rôznorodým vplyvom (prítomnos� slá�ikového 
kvarteta Vladana Malinjaka a spevá�ky Lenky 
Dusilovej). Podobne ako festivalový koncert s 
novým projektom originálnej mixtúry dokonale 
vybrúseného hudobného jazyka kvinteta a éte-
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s drsnou emo�nou gestikou, je od-
razu horú�kovitou vidinou, v ktorej 
prevláda bartókovské „no�né“, 
prízra�né výrazivo, vynára sa ako 
zo sna množstvo morfologických 
detailov, takmer „mikrofotogra	 c-
kých“ momentiek, bizarných sig-
nálov – akoby to ani nebola hudba, 
akú sme v diele dosia� h�adali a 
o�akávali. Obrovský cit pre farbu 
a artikula�né 	 nesy pôsobí ako 
„röntgen“, prežiaruje a presvet�uje 
faktúru až „na kostru“ do h�bky 
nieko�kých nových, nepoznaných 
vrstiev. To všetko sa deje ve�mi 
premyslene a disciplinovane – kaž-
dý afekt, tobôž vrchol, �i architek-
tonická väzba sú v tejto lekárnicky 
vyváženej koncepcii dvojnásobne 
svieže a naliehavé. Dojem „zvä�še-
niny“ však u Bartóka spôsobuje, že 
štrukturálna hierarchia je napokon 
predsa len iná – význam diela sa 
posúva, transformuje... Originálny 
prístup pomáha zosil�ova� ú�inok 
najmä pomalých plôch. Rýchle 
úseky a �asti, napr. závere�né 
Presto v obrovských tempách, v 
neuverite�ne brilantnej dikcii si síce 
zachovávajú až gra	 ckú plasticitu 
a presnos�, ale paradoxne strácajú 
archetypálny, rustikálny �ah. Mne 
osobne sa to (pri všetkej úcte) vidí 
nebartókovské.

Inak sa zehetmairovský prístup 
ukazuje v Hindemithovom 4. slá�i-
kovom kvartete. Staromajstrovská 
plasticita, preimitovanos� faktúry, 
rozvážna dynamika kontrastov, pri-
rodzená spevnos� línií at�., sa javia 
v tejto hudbe osobnejšie, intím-
nejšie a vrúcnejšie. Hindemithova 
hudba dokáže absorbova� posad-
nutos� tohto súboru extrémnymi 
dynamickými kontrastmi, nápad-
ným modelovaním malých segmen-
tov vo vä�ších tvaroch, závratnými 
tempami. Je v tomto podaní jed-
noducho skvelá, objavná, emo�ne 
nasýtená, bez kvapky akademickej 
nudy, ktorá sa ob�as nad hinde-
mithovskými kreáciami vznáša ako 
výsledok mylného presved�enia, 
že tento autor je predovšetkým 
zah�adený do minulosti. V tomto 
dojme sa zhodujem aj s prijatím 
nahrávky u zahrani�nej kritiky, 
ktorá napospol vypichuje dokona-
los� a objavnos� hry Zehetmairovho 
kvarteta v tomto diele. Je to súbor 
skvelých individualít, s precíznym 
„centrálnym mozgom“ vyhranené-
ho názoru, do detailu vyš�achtenej 
pracovnej metódy, obdarený vyso-
kou muzikalitou. Hoci Zehetmair v 
citovanom interview tvrdí, že zápis 
skladate�a je pre nich prvoradý, 

nie som o tom po týchto dvoch 
ukážkach skalopevne presved�ený. 
Suverenita v tomto prípade je 
pod�a m�a len predpokladom, ale 
nie zárukou rovnako kvalitných 
výsledkov. Som preto zvedavý na 
ich �alšie nahrávky.

Juraj HATRÍK

Reinhold Friedl
Xenakis (A)Live! 
CD+DVD
Asphodel 2007 

Xenakis (A)Live! je už tretí 
xenakisovský projekt agilného 
vydavate�stva Asphodel zo San 
Francisca. Od predchádzajúcich 
dvoch – Kraanerg (1997) a 
Persepolis. Remixes (2002) – sa 
však zásadne odlišuje: neprezentuje 
žiadnu kompozíciu (resp. jej remix) 
od známeho grécko-francúzskeho 
skladate�a a nebol ani inšpirovaný 
žiadnym jeho konkrétnym opusom. 
A predsa je v �om „prorok 
necitovosti“, ako Xenakisa kedysi 
nazval Milan Kundera, namo�ený 
až po uši. 

Friedlov Xenakis je koncipova-
ný ako posmrtná pocta ve�kému 
skladate�ovi (zomrel roku 2001 vo 
veku 79 rokov). Na prvé po�utie je 
dedikácia prekvapujúca, najmä pre 
znalcov Xenakisovej hudby. Zvukový 
monolit, ktorý sa posluchá�ovi 
takmer celú hodinu odvíja, je per-
cep�ne dos� vzdialený všetkému, �o 
by aspo� v náznakoch pripomínalo 
exaktne koncipované štruktúrovanie 
tónov �i elektronických zvukov, 
aké dômyselný architekt zvukov i 
priestorov vo svojej „stochastickej“, 
„strategickej“ �i „symbolickej“ hud-
be dôsledne uplat�oval. Po�úvaním 
skrátka ni� také neidenti	 kujete. 
So	 stikovaný son bruit v podaní 
Friedlovho súboru Zeitkratzer 
(klavír, husle, violon�elo, kontrabas, 
klarinet, trúbka, tuba, perkusie a 
elektronika) je príliš živelne a hutne 
procesovaný, než aby mohol ma� 
nie�o spolo�né so svetom virtuál-
nej matematickej kombinatoriky. 
Namiesto snahy stelesni� pohyb 
myslenia prostredníctvom tónov, 

�o bolo kedysi jedným zo zámerov 
Xenakisovej kompozi�nej techniky, 
steles�uje ho prostredníctvom 
ampli	 kovaných zvukov. Skrátka, 
zodpovedá zvukovému ideálu doby, 
ktorá vymenila abstraktný jazyk 
(a)tonálnych reprezentácií za 
clustre živých zvukov „neuš�achti-
lého“ pôvodu, vibrujúce vo víroch 
agogických procesov. Ampli	 kácia 
sa v tomto prípade nevz�ahuje 
len na hlasitos�, ale na komplexné 
procesuálne gesto sémantiza�nej a 
estetiza�nej extenzie. Friedl a jeho 
empatickí spoluhrá�i ampli	 kujú 
Xenakisa podobným spôsobom 
ako kedysi John Cage ampli	 koval 
význam Joycea �i Duchampa alebo 
Roland Barthes význam Sollersa. 
Inými slovami, aktuálne prekladajú 
jeho posolstvo dobe a prostrediu, 
ktorá už Xenakisa vníma a interpre-
tuje v dekonštruujúcich kontextoch. 
V tomto prípade sa ampli	 kujúca 
interpretácia snaží rozpusti� 
nedotknute�nos� posvätnej ikony 
„Xenakis“ v zmysluplnom dialógu, 
ktorému sú úplne cudzie genera�né, 
kultúrne i technologické diferencie. 
Na projekte nie je fascinujúce iba 
to, že kultúrny fenomén, ktorého sa 
trúfalo zmocnil, rekontextualizuje 
bez akýchko�vek historických a 
poetických zábran, ale tiež to, že ho 
traktuje s presved�ivou erudíciou 
(konceptuálnou i remeselnou) a tá 
z po�úvania albumu dôveryhodne 
vyžaruje a prekrýva zna�ne odlišný 
background interpretátorov. Viac 
než spôsob syntaktickej a kombina-
torickej práce so zvukmi, Friedlov 
Zeitkratzer spája s Xenakisom skôr 
jeho pojem „masy“, t. j. dynamickej 
zvukovej štruktúry, nereprezento-
vate�nej tradi�nými prostriedkami 
tónovej hudby. 

Ak Friedlova hudobná koncepcia 
vz�a�uje projekt stochastickému 
indeterminizmu, jeho vizualizácia 
na pripojenom DVD ho naopak 
približuje ku kinematogra	 ckej 
ma�be, akú si Xenakis predstavo-
val koncom 50. rokov vo svojich 
Poznámkach o elektronickom geste. 
Komplexné elektronické gesto je 
dnes už samozrejmá skuto�nos�, a 
tak vizualizácia Friedlovho projektu 
nie je lacným odkazom na slávne 
Xenakisove intermediálne aktivity, 
ale prirodzeným životným postojom 
i tvorivým krédom intermediálneho 
bytia nového tisícro�ia. Kvalitu 
tohto bytia dokonale steles�uje 
video umelec Lillevan, ktorý už v 
minulosti vizualizoval zaujímavé 
projekty z katalógov progresívnych 
vydavate�stiev a interakcia medzi 
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Zehetmair Quartett
Béla Bartók
String Quartett N. 5 
Paul Hindemith
String Quartett N. 4 
ECM 2007/distribúcia Divyd 

Zehetmair Quartett vznikol v roku 
1994, ale na prvé turné sa vydal 
až v roku 1998. Tento dlhý �as 
umeleckej latencie je pozoruhodný, 
nezvyklý a sved�í o originálnom 
prístupe �lenov telesa k spolo�nej 
práci. Predovšetkým: hrajú i skúša-
jú spamäti a dlhá a náro�ná je in-
dividuálna príprava. Neudržiavajú 
v pohotovosti celý repertoár, ale 
sústre�ujú sa na jeden program 
(súbor diel), s ktorým podnikajú 
rozsiahle zájazdy. Po ich absol-
vovaní za�ínajú hne� študova� 
�alšiu zostavu. Dve kvartetá na 
recenzovanom CD: Bartókove 
Slá�ikové kvarteto �. 5 (1934) a 
Hindemithove Slá�ikové kvarteto 
�. 4 (1921) nahrali v roku 2006.

Zehetmairovo kvarteto, dnes 
už oven�ené množstvom cien, 
známe v Európe, Japonsku i USA, 
spo�iatku prekvapilo a trochu 
zasko�ilo odbornú verejnos�. Sami 
priznávajú (súdiac pod�a interview 
Anselma Cybinského s primáriom 
Thomasom Zehetmairom), že ich 
prístup k práci prináša nové polohy 
vo vz�ahu k tlmo�eným partitúram 
i dielam. �asto (a v tomto prípade 
najmä u Bartóka) akoby potierali 
doterajšie interpreta�né zvyklosti. 
Hranie spamäti berú ako príležitos� 
venova� sa s vä�ším nahd�adom 
súhre, vz�ahom hlasov v kontexte 
celku, z �oho rezultuje ve�ké množ-
stvo presne, až frapujúco jasne 
vymodelovaných nuáns. Zehetmair 
výslovne zdôraz�uje, že piano, 
jemnos� a prekreslenos� dosia� 
nepovšimnutých detailov majú u 
nich prednos� pred plným zvukom 
kvarteta. A skuto�ne: Bartókovo 5. 
slá�ikové kvarteto, ktoré sa hráva 
ako robustný architektonický celok, 
s rustikálnym apetítom a �ahom, 
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Samotný Mo�d�er prispel 
dvojicou tém a prekvapil svojím 
bezprostredným nesmelým vo-
kálom v závere�nom bonusovom 
tracku Larry the Rebel of Love. 
Po�as mierne bizarného popevku 
je posluchá� priamym svedkom 
uvo�nenej štúdiovej atmosféry 
prelínajúcej sa celým projek-
tom. Tú však znalci posledných 
Mo�d�erových albumov považujú 
za obligátnos�. Nie nadarmo 
nazvala po�ská kritika Melisu „ne-
smierne rafinovanou nahrávkou 
ur�enou dospelému posluchá�o-
vi “. Priaznivé reakcie Mo�d�era s 
Dyakowským nesmierne povzbu-
dili a v nasledujúcom roku sa vraj 
môžeme teši� na �alšie z prekva-
pení po�skej jazzovej scény.

Peter MOTY�KA

Giuseppe Verdi 
Aida
V. Urmana, R. Alagna,
C. Guel� , I. Komlosi,
M. Spotti 
Orchestra e Coro del Teatro 
Alla Scala
dir. R. Chailly, scéna a réžia
F. Ze�  relli
2DVD, DECCA/Universal 
2007/distribúcia Divyd

Verdiho Aida patrí k operám, 
ktorých naštudovanie je, vzh�adom 
k �astému scénickému uvádzaniu 
i nahrávaniu, náchylné k inter-
preta�ným klišé a najrôznejším 
deformáciám. Je síce pravda, že 
geniálna hudba tohto diela ve�a 
znesie (vi� produkcia v SND), nie 
je však na škodu, ak sa ob�as nájde 
dirigent, ktorý okrem špi�kovej 
interpretácie dielo o�istí a pozrie 
sa na� neza�aženým poh�adom. 
Inscenácia Aidy z milánskej La 
Scaly z decembra minulého roku 
priniesla práve takýto poh�ad. 
Jeho autorom je dirigent Riccardo 
Chailly. Nepriniesol „novú“ Aidu, 
ale cez precíznu artikuláciu, frázo-
vanie, dynamiku, tempá 

a predovšetkým tektoniku prináša 
túto notoricky známu partitúru 
spôsobom, že po�ujeme veci, 
ktoré sme predtým nepo�uli, 
alebo akoby boli zahalené hmlou 
a ukryté niekde v kúte. Jeho Aida 
je jemne štrukturovaná, citlivá a 
s jasne stanovenými mantinelmi 
pátosu. Práca dirigenta s jedným 
z najlepších operných orchestrov 
je úplne bezchybná, zbor spieva 
spôsobom, nad ktorým zastáva 
dych a v hlavných úlohách sa 
prezentuje silná spevácka zostava. 
Titulnú úlohu Chailly zveril drama-
tickej spevá�ke Violette Urmana. 
Všeobecné ozna�enie „spevá�ka“ 
je úplne namieste, kedže Urmana 
sa bez problémov pohybuje v 
altových, mezzosopránových i sop-
ránových úlohách. Litovská spe-
vá�ka sa výborne vysporiadala so 
širokým dramatickým registrom 
komplikovanej postavy od intro-
vertných lyrických až po vypäté 
patetické miesta. Aidinu soky�u 
Amneris presved�ivo predstavila v 
mimoriadne dramatických farbách 
ma�arská mezzosopranistka Ildikó 
Komlósi. V postave Amonasra sa 
zaskvel vynikajúci taliansky ba-
rytón Carlo Guelfi. Jedine s obsa-
dením tenorovej hviezdy Roberta 
Alagnu sa dá �ažko zmieri�. Jeho 
nezdravo znejúci, zna�ne opotre-
bovaný a miestami zle intonujúci 
Radames bol najslabším �lenom 
sólistického ansámblu. 

Pokia� hudobné naštudovanie 
a predvedenie bolo (až na jednu 
výnimku) na špi�kovej úrovni, o 
vizuálnej zložke predstavenia sa to 
žia� poveda� nedá. Režisér a scé-
nograf Franco Zeffirelli sa vrátil 
do La Scaly po dvadsatich rokoch. 
Ak niekto o�akával, že tento ume-
lec svetového mena za taký dlhý 
�as prešiel kus cesty a prinesie 
sú�asný poh�ad na klasiku, hlboko 
sa mýlil. Jeho Aida je opulentná, 
patetická a plná starých klišé. 
Bombastická scéna s kašírovanými 
egyptskými motívmi, práca so 
spievajúcim hercom spo�ívajúca 
iba v gestách, ktoré majú operní 
speváci pravdepodobne vrodené: 
rozhadzovanie rúk, ve�avravné 
poh�ady a posúvanie sa po scé-
ne štýlom „náhrobný kame�“. 
Pod�iarknuté a zhrnuté: DVD 
záznam inscenácie Aidy z Teatro 
alla Scala Milano prináša mimo-
riadny zážitok z hudobnej zložky. 
Predstavená režijná koncepcia a 
scénografia dnes už v divadle tejto 
úrovne neobstojí. 

Jozef �ERVENKA
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zvukom a pohyblivým obrazom je 
tiež dôležitou maximou kreatívneho 
tímu Rechenzentrum, ktorého je 
�lenom. Lillevan premenil Friedlovu 
verziu Xenakisa na horúce multimé-
dium, rozpúš�ajúce návyky separo-
vanej percepcie v audiovizuálnych 
zábleskoch legendárneho mesta 
Persepolis, mnohokrát resuscitova-
ného politickou i umeleckou 	 kciou 
(jeho seduktívnym náhražkám 
kedysi neodolal ani nekompromisný 
skladate�, ke� prijal diskutabilnú ob-
jednávku na megalomanské oslavné 
multimédium od iránskeho šacha). 
Akoko�vek, Lillevan utkal z technic-
kých, na nepoznanie dekonštruova-
ných obrazov perzskej metropoly, 
živé tkanivo, vibrujúce v rytmoch 
a rastroch pestrej audiovizuálnej 
palety. Tá ale za svoju pestros� v�a�í 
predovšetkým bezprostredným 
dotykom hudobníkov s procesom, �o 
má zrejme zdôrazni� aj sloví�ko (a)
live s výkri�níkom v názve projektu. 
Procesuálna živos� je tu povýšená na 
tvorivú stratégiu a kreatívnu úlohu 
zohráva aj v percepcii.

Jozef CSERES

Przemek Dyakowski, 
Leszek Mo�d�er
Melisa 
Outside Music 2007/
distribúcia Hevhetia 

Jedným z najvä�ších prekvapení 
Poliaka Leszka Mo�d�era bol 
nevídaný ohlas domáceho publika 
na magickú zvukovos� prepa-
rovaného klavíra jeho sólového 
projektu Piano (ARMS Records 
2004). Esencialitu Mo�d�erovskej 
klavírnej poetiky „v priamom 
prenose“ bolo možné okúsi� na 
pôde �oraz výnimo�nejšieho 
trojd�ového festivalu Jazz FOR 
Sale 2007 v Košiciach. Prírastkov 
rozmanitej mo�d�erovskej dis-
kografie s aktuálnym vro�ením 
nájdeme hne� nieko�ko. Tým 
posledným je koncertné CD a 
DVD tria Mo�d�er – Danielsson 

– Fresco Live (Outside Music 
2007), ktoré jeho iniciátor ne-
skromne nazýva Leszek Mo�d�er 
Dream Team. Mimochodom 
predaj predchádzajúcich dvoch 
radových albumov Time (2005) a 
Between Us and the Light (2006) 
prekonával v Po�sku platinové 
méty. Menej nápadným sa na prvý 
poh�ad javil dialóg so švédskym 
kontrabasistom a violon�elis-
tom Larsom Danielssonom pod 
názvom Pasodoble (ACT Music 
2007), ktorý posluchá�ovi predo-
stiera rozmanitú škálu špecific-
kých spôsobov osobitej rytmickej 
pulzácie dvoch rovnocenných 
inštrumentov. 

Tretí titul Melisa je v skuto�-
nosti „mo�d�erovským“ pred-
stavením gda�ského saxofonistu 
Przemka Dyakowského. Dôvod 
spolupráce so sedemdesiattriro�-
ným „harcerom“ po�ského jazzu 
bol prozaický: „Przemek je origi-
nálnym a inovatívnym saxofonis-
tom, nesmierne dôležitým elemen-
tom po�skej jazzovej scény a po�as 
svojho dlhoro�ného pôsobenia 
pomohol mnohým hudobníkom 
okolo seba. Popri tejto rôznorodej 
a bohatej spolupráci však nikdy 
nenachádzal �as a priestor na 
realizáciu vlastných projektov.“ 
Iniciátor a producent Mo�d�er 
uchopil koncepciu nahrávky ako 
koordináciu sólistov v prospech 
vyššieho celku na pomedzí vo�-
ného spontánneho konceptu a 
aranžmánov v tradi�nom poníma-
ní. Napríklad v citlivo namiešanej 
zvukoma�be flauty Ireneusza 
Wojtczaka a elektronických 
klávesov v autorskej Romance 
del Sol. Práve táto premenlivá, 
pozvo�ná pulzácia, ako aj vyzretá 
tónová subtílnos� Dyakowského 
altsaxofónu pozdvihujú Melisu na 
piedestál výnimo�nosti. Klavirista 
�iasto�ne oprostil svoj výrazovo 
bohatý rukopis a sústre�uje sa na 
pozorné na�úvanie spoluhrá�om. 
Úvodná Melisa napriek tomu 
nezaprie mo�d�erovskú éterickú 
klavírnu drobnokresbu, nádhe-
rou je nonšalantná zaoblenos� 
vibrafónu Dominika Bukowského 
a spevnos� kontrabasových línií 
Janusza Mackiewicza. Rubatovo 
slobodné kompozície The Legend 
of the Baltic Sea, alebo adaptácia 
tradicionálu The Sailor prekva-
pujú ako harmonickou vo�nos�ou 
a otvorenos�ou, tak melodickou 
nostalgickos�ou s detailne vy-
kreslenou atmosférou roz�ahlosti 
zobrazovaného priestoru.

DVD

jazz

recenzie.indd   3 12/15/07   3:17:20 PM



Štefan �urilla
Jozef Grešák. H�adanie hu-
dobného tvaru a �asu.
Prešovský hudobný spolok 
Súzvuk, Štátna 	 lharmónia 
Košice 2007

Autor, známy hudobný pedagóg a 
publicista, pracoval na vytvorení 
monografie o „bardovi“ hudby na 
východnom Slovensku J. Grešákovi 
viac ako dve desa�ro�ia, aj preto 
bolo jej vydanie zvláš� o�akávané v 
odborných kruhoch. Na�asovanie 
k 100. výro�iu narodenia 
skladate�a je chvályhodné, dlhé 
�asové rozpätie prípravy sa žia� 
neprejavilo na rozsahu knihy. Z 
jej celkového rozsahu 123 strán 
(vrátane fotografií, dokumentov 
a resumé) tvorí autorov text 
približne dve tretiny. Životopisné 
�rty, Kompozi�né za�iatky, 
U�ite�ský ústav, Cesty h�adania, 
Obdobie návratu, H�adanie 
hudobného tvaru a �asu a �. sú 
kapitoly, v ktorých autor spracoval 
život a tvorivý zápas skladate�a. 
Najvýraznejšie sa však venoval 
rozboru jednotlivých skladieb, 
kde prejavil svoje ve�ké hudobno-
teoretické znalosti, �o je práve 
v prípade Grešákovej tvorby 
obzvláš� záslužné, ke�že názor na 
kvalitu niektorých skladate�ových 
diel je dodnes nezjednotený. 
Cenné sú aj autentické citácie 
z rozhovorov so skladate�om, 
kde �itate� rozpoznáva zložitos� 
a sú�asne aj jednoduchos� i 
úprimnos� jeho zmýš�ania, názory 
a vízie, ktoré iste otvorenejšie 
odhalil pred svojimi blízkymi 
priate�mi, medzi ktorých autor 
knihy patril. Orientácia v 
celoživotnom diele skladate�a 
nebola pre autora vôbec �ahká, 
ke�že Grešák i jeho vnuk Richard 
Zimmer sa systematickému 
ukladaniu a chráneniu notového 
materiálu venovali len okrajovo, 
ba niektoré skladby sa dodnes 
nenašli. Známa je situácia s 

Grešákovou operou Zlatulienka 
(1925), ktorú spolo�ne s operou 
Radúz a Mahuliena Fra�a 
Dostalíka posudzovali J. Suk, 
F. Kafenda, M. Sch.-Trnavský, 
O. Zítek a Š. Kr�méry na 
objednávku �eskoslovenského 
umeleckého klubu v New Yorku. 
Pod vplyvom mojich osobných 
spomienok na rozhovory s 
Grešákom v rokoch 1971—1987 
by som h�adala tieto noty v Paríži, 
kde vraj Grešák, podobne ako 
Dostalík, svoju operu odoslal. 
Š. �urilla sa historickým faktom 
okolo objavenia a dôkazom o 
dobe vzniku Komornej symfónie 
venoval len okrajovo, niektoré 
fakty o prvom uvedení diel sú 
správne len ak pripustíme, že 
štúdiová nahrávka v rozhlase 
nemá historický význam. V celej 
knihe nenájdeme zmienku o 
podiele hudobného vysielania 
Slovenského rozhlasu v Košiciach 
i Bratislave na živote a tvorbe 
skladate�a. V kapitole o životných 
osudoch mladého Grešáka by boli 
dotvorili jeho profil fakty o jeho 
prvom ú�inkovaní v rozhlasovom 
vysielaní 26. 5. 1928, kde v �ase od 
18.45 do 19.55 v rámci programu 
Radiojournalu zahral svoje 
Dve balady pre spev a klavír 
(Išiev Janík, Zabili Janí�ka) 
s p. Skývovou-Habrmanovou, 
o ktorých v knihe nenájdeme 
žiadnu zmienku. Potom zazneli 
takisto „naživo“ Tri skladby 
(Súmrak, Nálada, Po všetkom), 
ktorých premiéru �urilla uviedol 
síce s presným dátumom, ale bez 
udania rozhlasového vysielania 
a aj bez upozornenia na �lánok 
Dr. Vojt�cha M�rku (prvého šéfa 
hudobnej redakcie v Košiciach) z 
24. 5. 1928, ktorý musel ma� pre 
�erstvého maturanta rozhodujúci 
význam. Uviedol v �om o. i., že 
Grešák „už vytvoril symfonickú 
báse� Sedmikráska, Sonatínu 
pre husle a klavír.“ Bol vôbec 
prvý, kto spomenul Grešákove 
kontakty s Radovanom Fest–
Spišiakom, vtedajším dirigentom 
Budapeštianskej opery, ktorý 
pri návšteve svojho rodného 
mesta „zasvätil talentovaného 
Grešáka do tajov hudby.“ M�rka 
tu spomenul aj novú operu 
Maryša a cyklus Zima pre zbor, 
sóla a orchester, Klavírne trio a 
iné skladby. Neuvedenie týchto 
a podobných skuto�ností mi 
prekážalo rovnako ako chýbajúca 
bibliografia. 

Lýdia URBAN�ÍKOVÁ
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knihy

Musicologica Slovaca et 
Europaea XXIV. 
Hudba v sú�asnej liturgii
Rastislav Podpera (ed.)
Ústav hudobnej vedy SAV, 
Bratislava 2006

Zborník štúdií je výsledkom spolu-
práce odborníkov na výskumnom 
projekte Nová paradigma kres�an-
skej liturgickej hudby v slovenskom 
sociálnom prostredí. Odbornej 
verejnosti ponúka poh�ad na rôzne 
dimenzie uvažovania o hudbe v litur-
gii a prináša najnovšie poznatky 
v bádaní v danej oblasti na 
Slovensku i v zahrani�í. 

Pilotná štúdia R. Podperu 
Hudba v sú�asnej liturgii ako pred-
met výskumu sa snaží komplexne 
zmapova� prostredie sú�asnej 
liturgickej hudby u nás a vymedzuje 
základné terminologické, systema-
tické a koncep�né východiská pre jej 
výskum. 

Tematicky by sa dali príspevky 
rozdeli� zhruba na tri okruhy: re
 e-
xie o tradi�ných hudobných liturgic-
kých formách, gospelová hudba a 
tematicky rôznorodé štúdie, úvahy.

Do prvého tematického okruhu 
by sme mohli zaradi� úvahu 
V. Dufku, SJ Liturgické slávenie ako 
základné východisko pre chápanie 
rituálnej hudby, štúdiu I. Pawlaka 
Spor o miesto piesne v liturgii, 
na �u vo�ne nadväzujúcu štúdiu 
R. Adamka Využitie tradi�ných 
hudobných foriem v sú�asnej liturgii 
na Slovensku a prácu A. Kone�ného 
Teologické odôvodnenie novej 
tvorby liturgických spevov antifón, 
kvázi-antifón a verzikulov. 

Gospelovej hudbe sa venujú 
Y. Kajanová v štúdii Nová paradigma 
liturgickej hudby: globálne versus 
lokálne, N. Adamov v úvahe Staré 
versus nové: konfrontácia na poli 
slovenskej liturgickej hudby v 90. 
rokoch 20. storo�ia, J. Jakubíková v 
štúdii Gospelová hudba: terminolo-
gické otázky a vývoj tohto žánru na 
Slovensku a S. Grich Premeny gospe-
lovej hudby na Slovensku. 

Medziobradového ducha do 
zborníka vnáša štúdia Š. Marin�áka: 

Problematika prekladov bohoslu-
žobných textov v Katolíckej cirkvi 
byzantského obradu na Slovensku 
z hudobného h�adiska. V úvahe 
Ikonicita hudby v liturgii sa 
J. Zeleiová zameriava na komuni-
katívnu stránku liturgickej hudby. 
Historiogra	 cky je po�atý príspevok 
G. Ragana Celoživotné dielo 
J. Jaloveckého a jeho vplyv na konci-
lovú reformu na Slovensku.

Závere�ná štúdia B. Mrá�kovej 
je zaujímavým komentárom k II. 
dokumentu Universa Laus: Hudba 
v kres�anských liturgiách.

Zborník štúdií Hudba v sú�as-
nej liturgii predstavuje liturgickú 
hudbu ako neustále sa rozvíjajúci 
fenomén, ktorý na jednej strane 
zachováva tradíciu, no na druhej 
strane reaguje na nezadržete�né 
zmeny v spolo�nosti, kultúre, ako aj 
v chápaní liturgie. Autori dúfajú, že 
nové poznatky a výsledky výskumov 
budú vhodným príspevkom k prípra-
ve nového liturgického spevníka v 
katolíckej konfesii.

Júlia POKLUDOVÁ

Pies�ová tradícia etnických 
menšín v období Vianoc
Studia ethnomusicologica 
III.
Hana Urbancová (ed.) 
Ústav hudobnej vedy SAV, 
Bratislava 2006

Vianociam v tradi�nej hudobnej 
kultúre sa v rámci etnomuzikologic-
kého bádania venuje pomerne ve�ká 
pozornos�. V rámci edi�ného radu 
Studia ethnomusicologica po kvalit-
nej publikácii Vianoce a hudba (ed. 
Hana Urbancová, 2002) viazanej 
hlavne na slovenskú hudobnú kul-
túru vyšiel �alší zaujímavý zväzok: 
Pies�ová tradícia etnických menšín 
v období Vianoc. Publikácia, ktorá 
má ambíciu doplni� a obohati� 
poh�ad na viano�ný repertoár, pes-
tovaný na území Slovenska, pretože 
jeho obraz na tomto teritóriu je 
nesmierne rozmanitý a variabilný, 
prináša mnohé nové a dosia� ne-
publikované poznatky z prostredia 
etnických menšín. Editorka Hana 
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jediných odborníkov na danú 
problematiku na Slovensku. Všetky 
príspevky majú v náväznosti na 
moderné etnomuzikologické 
trendy charakter porovnávacích 
štúdií. �itate� má možnos� na 
základe komparácie pomerne 
plasticky spozna� povahu 
skúmaného materiálu a získa� tak 
predstavu o vz�ahu hudobných 
tradícií konkrétnych minorít k 
vä�šinovej, slovenskej tradícii, ako 
aj o ich väzbe na materskú krajinu, 
prípadne európsky kontext. Cenný 
informa�ný materiál predstavuje 
priložené CD, ktoré obsahuje 
reprezentatívny výber archívnych 
historických i zvukových sú�asných 
záznamov jednotlivých skúmaných 
repertoárov. Takto môže každý 
pocíti� �aro piesní, ktoré by za 
normálnych okolností nemal 
možnos� po�u�. 

Napriek všetkým špeci	 kám 
a odlišnostiam hudobnej tradície 
Vianoc jednotlivých etnických 
skupín má tento fenomén spolo�ný 
kres�anský základ. Symbolizuje 
vieru v dobro, mier a spolupat-
ri�nos�. Spája nielen obyvate�ov 
územia Slovenska, ale aj vä�šinu 
�udí na západnej pologuli. Aj o tom 
hovorí publikácia Pies�ová tradícia 
etnických menšín v období Vianoc a 
preto si ju treba pre�íta�.

Alžbeta LUKÁ�OVÁ
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Urbancová zostavila zborník tak, 
aby re
 ektovala najvýznamnejšie 
minority u nás: Nemcov, Ma�arov, 
Rusínov, Chorvátov a Rómov. 
Vianoce sú sviatkom, ktorého 
základ a charakter je predovšetkým 
náboženský – etnické menšiny, 
ktoré sú podrobené skúmaniu majú 
katolícku, evanjelickú, gréckokato-
lícku alebo pravoslávnu konfesiu. 
V úvode je napriek tomu pod�a môj-
ho názoru ve�mi ú�elne zaradená 
aj štúdia, viažuca sa k židovskému 
sviatku Chanuka. Tento sa síce spá-
ja s obdobím zimného slnovratu, no 
slávi sa približne v období Vianoc 
a svojou povahou korešponduje 
so skúmanou problematiku. Jeho 
autorka Jana Kropuchová približuje 
pôvod Chanuky, chanukové zvyky, 
piesne a v podstate rekonštruuje 
tradíciu slávenia Chanuky na 
Slovensku. Dozvedáme sa o živote 
a osude židov u nás, o ich rodinných 
zvykoch, významných rabínoch, 
ktorí ovplyvnili jednotlivé židovské 
komunity. Ukážky transkripcií spe-
vu košického rabína Yossi Steinera 
názorne ilustrujú spôsob interpre-
tácie chanukových piesní 
v sú�asnosti. 

V štúdii pod názvom Ein Kind 
zu Bethlehem... Hana Urbancová 
predstavuje výsledky svojho dlho-
dobejšieho výskumu pies�ového 
materiálu Nemcov na Slovensku. 
Ve�mi komplexne popisuje liturgiu 
a oby�aje nemeckej minority, jej 
pies�ový repertoár v kontexte 
stredoeurópskej a regionálno-
lokálnej tradície, historické vrstvy 
viano�ného repertoáru Nemcov 
na Slovensku, jeho regionálno-
lokálne špeci	 ká. Charakterizuje 
hudobnoštýlové znaky viano�ných 
piesní, ako aj jednotlivé pies�ové 
typy v kontexte spevnej príležitosti. 
Precízne koncipované kapitoly sú 
doplnené obrazovou a notovou 
prílohou. Vzh�adom na to, že hu-
dobná kultúra nemeckej menšiny u 
nás nebola v minulosti z rozli�ných 
dôvodov vyh�adávanou témou, 
je táto štúdia jednou z mála prác, 
ktoré celistvo prezentujú reper-
toár Nemcov na Slovensku. Na jej 
základe si �itate� dokáže vytvori� 
pomerne konkrétnu predstavu o 
zaujímavej hudobnej tradícii, ktorá 
sa �asom môže na našom území sta� 
minulos�ou. 

Mikuláš Mušinka sa v štúdii Vo 
Vi	 ejemi novina... zaoberá viano�-
nými zvykmi a pies�ami Rusínov a 
Ukrajincov Slovenska. Toto etnikum 
sa hlási k náboženstvu východného 
obradu, �o výrazne determinuje 

aj rodinné a výro�né zvykoslovie. 
Pod�a autora môžeme obzvláš� na 
príklade viano�ného repertoáru 
pozorova� množstvo archaických 
pohanských prvkov, v�lenených 
do kres�anského náboženstva a 
ich postupné splynutie v prospech 
vytvorenia nových obradov, �o 
dokumentuje od predviano�ných 
sviatkov až po koniec obdobia 
Vianoc. Porovnáva tradi�ný repertoár 
Rusínov a Ukrajincov, ktorý zjavne 
dôverne pozná, s repertoárom 
Slovákov na východnom Slovensku. 
Poukazuje na obojstranné oboha-
covanie sa oboch etník, ako i „živote 
a osude“ tohto repertoáru po�as 
minulého spolo�enského zriadenia. 
�ítane tejto kapitoly predstavuje 
prienik do pre nás v mnohých oh�a-
doch „exotickej“ kultúry východné-
ho obradu.

Andrea Pelleová predkladá 
štúdiu o viano�ných zvykoch a 
pies�ach našej najvä�šej menšiny 
– Ma�arov. Zoznamuje �itate�a so 
spevnými príležitos�ami ako aj pies-
�ovým repertoárom v obdobia od 
Štedrého ve�era do Troch krá�ov. 
Ako jediná z autorov zborníka sa 
precíznejšie venuje textovej stránke 
skúmaného repertoáru a uvádza 
aj hudobnoštýlovú a typologickú 
charakteristiku. Ve�mi zaujímavá je 
aj analýza slovensko-ma�arských 
vz�ahov v repertoári viano�ných 
piesní, kde autorka poukazuje 
na celý súbor spolo�ných prvkov 
v ma�arskom a slovenskom via-
no�nom repertoári. Isté znaky 
však samozrejme smerujú k širším 
európskym väzbám – to je však 
špeci	 kum tohto fenoménu vo 
všeobecnosti. Každopádne si však 
odlišnosti, na ktoré autorka pouka-
zuje, zaslúžia osobitnú pozornos�. 
To je však už podnetom pre �alšie 
skúmanie.

Išla Marija k milim bro-
darom... je názov príspevku 
Jadranky Važanovej, týkajúci sa 
viano�ných piesní Chorvátov v 
okolí Bratislavy. Napriek tomu, 
že slovenskí Chorváti nemali až 
do roku 1989 žiadne inštitúcie, 
dokázali si �iasto�ne uchova� jazyk 
vo forme �akavského náre�ia, ako 
aj špeci	 cký pies�ový repertoár. 
Výskumy tohto repertoáru pod�a 
autorky vykazujú silné znaky zá-
padoslovenskej pies�ovej tradície, 
ale aj znaky tradi�nej chorvátskej 
kultúry materskej krajiny a vplyvy 
kontaktov s moravskými a burgen-
landskými Chorvátmi. Na základe 
typológie viano�ných piesní, ktorú 
vypracovala H. Urbancová, vytvo-

rila rozšírený typologický systém 
chorvátskych piesní na základe ich 
tematiky. Jednotlivým pies�ovým 
typom sa �alej venuje podrobnej-
šie. Ak ke� tento repertoár ne-
predstavuje homogénny materiál, 
poskytuje �itate�ovi cenný obraz 
o viano�ných tradíciách a hudbe v 
prostredí chorvátskej komunity.

Poslednou štúdiou zväzku je 
Kara�o�a avel le Romenge... Jany 
Belišovej. Približuje viano�né pies-
ne slovenských Rómov. Aj ke� tieto 
sviatky nie sú zakorenené v tradí-
ciách rómskeho etnika, Rómovia 
prebrali ich oslavovanie od majo-
ritnej spolo�nosti. Koledovanie, 
obchôdzky so spevom a �udové 
hry sa v mnohých oblastiach stali 
ich doménou. Jana Belišová však 
uvádza, že základnou motiváciou 
tohto konania nebolo želanie pro-
sperity ro�níkom a hospodárom, 
ale osobný prospech. Chápali ho 
ako zárobkovú �innos�. Z príspevku 
však rozhodne nevyplýva, že by 
Vianoce pre Rómov nemali duchov-
ný rozmer. Oslavujú ich obvykle v 
kruhu širokej rodiny. Mnohé tvrde-
nia autorky sú podložené �astokrát 
humornými citáciami samotných 
Rómov. �itate�ovi je priblížená aj 
typológia, texty a širšie kontexty 
rómskych piesní. 

Autori jednotlivých štúdií vo 
viacerých prípadoch predstavujú 
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Bratislava

Opera a Balet SND – historická budova

So 15. 12. Patejdl / Vaculík: Snehu-
lienka a sedem pretekárov, 11:00 
So 15. 12. Mozart: Don Giovanni
Po 17. 12. Donizetti: Lucrezia Borgia 
Ut 18. 12. Patejdl / Vaculík: Snehu-
lienka a sedem pretekárov, 11:00 
St 19. 12. Lehár: Veselá vdova
Pi 21. 12. Donizetti: Lucia di Lam-
mermoor
Št 27. 12. Donizetti: Lucrezia Borgia
So 29. 12. Verdi: Nabucco
Po 31. 12. Bolero a viac ... - premiéra
Pi 4. 1. Donizetti: Nápoj lásky
Po 7. 1. Mozart: Don Giovanni
Po 14. 1. Dvo�ák: Rusalka

Opera a Balet SND – nová budova 

Ut 18. 12. Verdi: Aida
So 22. 12. Puccini: Bohéma
St 26. 12. Puccini: Turandot
Pi 28. 12. Puccini: Turandot
So 29. 12. urov�ík / Feldek / Popo-
vi�: Popolvár, 17:00
Ne 30. 12. urov�ík / Feldek / 
Popovi�: Popolvár, 11:00
Po 31. 12. Silvestrovský koncert, 
16:00
Po 31. 12. Verdi: La Traviata, 19:00
St 2. 1. Puccini: Madama Butter
 y
So 5. 1. �ajkovskij / Petipa / Ivanov: 
Labutie jazero
Ut 8. 1. Verdi: Trubadúr
St 9. 1. �ajkovskij / Petipa / Ivanov: 
Labutie jazero
Št 10. 1. Puccini: Madama Butter
 y
Pi 11. 1. Puccini: Bohéma
So 12.1. Mascagni: Sedliacka �es� / 
Leoncavallo: Komedianti
Ut 15. 1. Verdi: Aida

Slovenská � lharmónia

Ne 16. 12. 
Viano�ný koncert
Slovenský komorný orchester B. 
Warchala, E. Danel
Komorný zbor Konzervatória v 
Bratislave, D. Bill
Torelli, Bella, Ryba, Manfredini 

Št 20. 12. - Pi 21. 12. 
Viano�né koncerty 
Slovenská 	 lharmónia, R. Štúr
Bratislavský chlap�enský zbor, M. 
Rov�áková
Schubert, Bernard, Mozart, Franck, 
Bach, Gruber 

Ne 30. 12. 
Predsilvestrovský koncert
Slovenský komorný orchester B. 
Warchala, E. Danel
T. Ková�, husle
Mozart 

Po 31. 12. - Ut 01. 01. 
Silvestrovský koncert / Novoro�ný 
koncert 
Slovenská 	 lharmónia, L. Svárovský
Slovenský 	 lharmonický zbor, B. 
Juha�áková
J. Fogašová, mezzosoprán
Glinka, �ajkovskij, Donizetti, Borodin, 
Puccini, Verdi 

Št 10. 01. 
Slovenská 	 lharmónia, M. Michailidis
M. Ka�ka, violon�elo
Kabalevskij, �ajkovskij 

Ne 13. 01. 
Slovenský komorný orchester B. 

Warchala, E. Danel
E. Let�anová, klavír
Corelli, Bartholdy, Górecki, �ajkovskij 

Ut 15. 01. 
D. Varínska, klavír
Beethoven 

Slovenský rozhlas
Symfonický orchester
Slovenského rozhlasu

St 19. 12. 
Vianoce v Pyramíde
SOSR, K. Kevický
Cigánski diabli
Detský spevácky zbor SRo

Po 17. 12.
BACH - VIVALDI, 7. koncert cyklu 
BACH – kantáty so Solamente naturali
Nový evanjelický kostol
Bach, Vivaldi 
Solamente naturali, D. Talpain
M. Valent, A. Kokoš
H. Varga-Bachová, soprán
A. Schneider, alt
M. Olszewski, tenor
M. Trávni�ek, bas

Ut 18. 12. 
Koncert z cyklu Stará hudba 
európskych národov - Pál� yho palác
Musica Aeterna, Vox Aeterna, P. 
Zají�ek
Leclair, Charpentier 

Žilina

Štátny komorný orchester Žilina
St 19. 12. – Št 20. 12. - Pi 21 .12. 
Viano�né koncerty ŠKO Žilina
ŠKO, H. Engels
Žilinský miešaný zbor, Cantica Colle-
gium Musicum Martin, Š. Sedlický
D. Poskin, violon�elo 
F. Figura, husle
Z. Guttenová, husle
�. Ludha, tenor
G. Belá�ek, basbarytón
Servais, Bach, Puccini

Banská Bystrica

Štátna opera

Ut 18.12. Bizet: Carmen
St 19.12. Viano�ný koncert
Pi 28.12. Stein - Bock - Harnick: 
Fidlikant na streche 
So 29.12. Stein - Bock - Harnick: 
Fidlikant na streche
Pi 4.1. Novoro�ný koncert 
St 9.1. Dinková: Biele peklo
Po 14.1. Patejdl: Snehulienka a 7 
pretekárov

Košice

Štátne divadlo Košice

So 15.12. Bizet / Š�edrin:
Bolero - Carmen
Ne 16.12. �ajkovskij: Luská�ik 
Ut 18.12. Dvo�ák: Rusalka
Št 20.12. �ajkovskij: Labutie jazero
So 22.12. Viano�ný koncert
Ne 23.12. �ajkovskij: Luská�ik
Št 27.12. Puccini: Bohéma
So 29.12. Donizetti: Nápoj lásky
Po 31.12. Lehár: Veselá vdova
So 12.01. Verdi: La Traviata
Ut 15.01. Kocáb: Odysseus 

Štátna � lharmónia Košice

Ne 16. 12. - 15.00. a 19. 00.
Viano�né koncerty
ŠFK, M. Vach 
Košický spevácky zbor u�ite�ov, J. 

priestoroch. Info: Domsingschule 
Rottenburg, Eberhardstrasse 42, 721 
08 Rottenburg am Neckar, Germany, 
tel. +49 7472/250 62,
fax +49 7472/267 98, ifgc@
domsingschule-rottenburg.de,
www.chorfestival-rottenburg.de

Zahrani�né sú�aže

Medzinárodné fórum mladých skla-
date�ov 
Kategória: skladba pre 5 až 7 hrá�ov 
(výber – obsadenie Ensemble Aleph: 
soprán, klarinety, trúbka, malá trúbka, 
alpský roh, bambusová píš�ala, husle, 
klavír, chromatický akordeón, syntezátor 
so samplérom, violon�elo, bicie nástroje), 
trvanie max. 7 min.
Vekový limit: do 40 rokov, nar. po 1. 
1. 1968
Uzávierka: 31. 12. 2007
Info: Ensemble Aleph, Hélène Jarry, 
21 rue Fructidor, F-71100, Chalon-sur-
Saône, 
tel. +33 (0) 3 85 489 441, fax +33 (0) 3 85 
935 820, ensemble.aleph@wanadoo.fr, 
www.ensemblealeph.com 

Medzinárodná sú�až komornej hudby 
Cittá di Firenze “Premio Vittorio Gui” 
2008
10. – 17. 2 2008
Florencia, Taliansko
Kategória: a. husle a klavírne duo, b. viola 
a klavírne duo, c. violon�elo a klavírne 
duo, d. slá�ikové trio a kvarteto, e. klavír 
a slá�ikové trio, kvarteto a kvinteto, f. 
dychové kvinteto
Vekový limit: do 33 rokov k 5. 1. 2008
Vstupný poplatok: 140 EUR
Uzávierka: 5. 1. 2008
Info: ACERM, Associazione Concorsi e 
Rassegne Musicali, Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino, via Solferino, 15; 
501 23 Firenze, Italia, tel./fax +39 (0)55 
277 94 46, +39 393 273 71 76, info@
premiogui.it,
www.premiogui.it

Grawemeyer Award 2009. Skladate�-
ská sú�až 
marec 2009 
Louisville, Kentucky, USA
Kategória: skladba - zborová, orchestrál-
na komorná,
elektronická, pies�ový cyklus, tanec, 
opera, hudobné 
divadlo, rozsiahlejšie sólové dielo 

kam / kedy (premiérovaná v období 
medzi 1. januárom 2003 a 31. 
decembrom 2007) 
Uzávierka: 21. januára 2008 
Info: Grawemeyer Music Award 
Committee, School of 
Music, University of Louisville, 
Louisville, Kentucky 402 92, USA, 
grawmus@louisville.edu, www.
grawemeyer.org 

Medzinárodná sú�až mladých skla-
date�ov “Franco Donatoni” 2007
1. – 7. júna 2009 
Monza, Miláno, Taliansko 
Kategória: skladba pre súbor od 7 do 
14 interpretov
Ví�azné tri diela budú uvedené v 
rámci sezóny Rondo 2008 v Miláne, 
každý skladate� ví�azného diela bude 
pozvaný napísa� dielo pre komorné 
divadlo v trvaní od 20 – 30 min. 
pre súbor pozostávajúci z max. 3 
spevákov a 14 hudobníkov, doru�enie 
partitúr do 30. novembra 2008.
Vekový limit: nar. po 31. decembri 1975 
Uzávierka: 20. decembra 2007
Info: Divertimento Ensemble, via 
Poggi 7, 201 31 Milano, 
Italy, tel. +39 334 173 24 00, info@
divertimentoensemble.it,
www.divertimentoensemble.it

Medzinárodná skladate�ská sú�až 
Citta di Udine 2008 
jese� 2008 , Udine, Taliansko 
Ví�azná skladba z každej kategórie 
získa 1000 EUR a najlepšie skladby (6 
– 8) budú uvedené na jese� 2008. 
Kategória: skladba pre komorný in-
štrumentálny súbor, trvanie skladby 
do 8 minút – nástrojové kombinácie: 
slá�ikové kvarteto (2 huslí, viola, 
violon�elo), klavír, 
 auta (alebo 
pikola, altová 
 auta,
basová 
 auta), klarinet (in Es, B, 
A, basový klarinet), bicie nástroje 
(vibrafón, zvony, tam-tami... ) a elek-
troakustická skladba, trvanie skladby 
do 10 minút (stereo, DAT, CD) 
bez vekového obmedzenia 
Vstupný poplatok: 30 EUR 
Uzávierka: 30. apríla 2008
Info: Taukay Edizioni Musicali, via 
del Torre 57/5, 330 47 Remanzacco, 
Udine, Italia, tel. +39 (0) 432 649 24, 
fax +39 (0) 432 649 575,
competition@taukay.it,
www.taukay.it/competition.html 

Hrubov�ák
S. Dubanová, Z. Dunaj�anová, I. 
Kucer, O. Mráz
Mozart, Rimskij-Korsakov, Ryba

Po 17. 12. 
Viano�ný koncert pre SLSP

Ut 18. 12. 
Viano�ný koncert
ŠFK, M. Vach 
Collegium Technicum, K. Petróczi
L. Kopsová, husle
M. Equiluz, tenor
O. Mráz, bas
Charpentier, Bach, Puccini

Št 20. 12. a Pi 21. 12. 
Viano�né koncerty pre mládež - 
„Zaspievajte si s 	 lharmóniou“
ŠFK, M. Vach 
L. Kopsová, husle

Št 3. 1. a Pi 4. 1.
Novoro�né koncerty 2008
ŠFK, Ch. Pollack
Suppé, Strauss, Lehár, Brahms, Fall, 
Stolz, Ziehrer

Št 17. 1. 
ŠFK, J. Kyzlink
J. Bartoš, trúbka
Haydn, Cha�aturjan, de Falla

Infoservis Oddelenia
dokumentácie a informatiky

Zahrani�né festivaly

Festival Resonanzen. Hudba medzi 
stredovekom a barokom 
19. – 27. 1. 2008 
Wiener Konzerthaus, Viede�, 
Rakúsko 
Info: www.konzerthaus.at 

Musica Viva Festival 
25. 1. – 15. 2. 2008
Mníchov, Nemecko
Info: musica viva-hotline, tel. +49 89 
5900 3658, 
musicaviva@brnet.sk, www.br-onli-
ne.de/musicaviva

Festival novej hudby Stuttgart 2008 
14. – 17. februára 2008 
Theaterhaus, Stuttgart, Nemecko 
Info: Musik der Jahrhunderte, 
Siemestrassse 13, 704 69 Stuttgart, 
tel. +49 (0) 711 629 05 10, eclat@
mdjstuttgart.de, www.eclat.org, 
www.mdjstuttgart.de

Festival chrámových zborov
v Picardie 2008
október 2008
Picardie, Francúzsko
Sú�as�ou je Európska sú�až chrámo-
vých zborov a školských zborov.
Kategórie: I. miešané zbory, II. det-
ské a mládežnícke zbory, pozn. deti 
od 9 do 13 rokov, III. detské zbory
Vekový limit: do 40 rokov (ú�astníci 
len z Európy)
Info: Festival des Cathédrales de 
Picardie; 53, rue de l‘Amiral Courbet, 
80 011 Amiens Cedex 01, France, tel. 
+33 03 2222 4494, fax +33 03 2222 
4499, info@festivaldescathedrales.
com, www.festivaldescathedrales.
com

Medzinárodný festival duchovnej 
hudby 2008
17. – 20. júl 2008
Rottenburg/Neckar, Nemecko
Festival sa koná každé tri roky. 
Sakrálna tvorba je uvádzaná v 
sakrálnych priestoroch, sekulárna 
tvorba je uvádzaná v rámci open-air 
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Magdaléna Bajuszová klavír

Za naštudovanie, nahratie a premiérové uve-
denie Prelúdií Jozefa Kolkovi�a. Mimoriadne 
komplikovaná faktúra Kolkovi�ovho cyklu vy-
žaduje technicky presved�ivého a precízneho 
interpreta so zmyslom pre detail i celok, pre 
vertikálu i línie, interpreta s analytickým prístu-
pom, nevyhnutným pre logické hierarchizovanie 
vrstiev excentrického hudobného toku, �asto 
zachyteného v spleti v troch osnov. Bajuszová 
je pre tento typ repertoáru predur�ená a k povinnej výbave pridáva bohatú 
škálu tónofarieb i delikátnu hudobnícku múdros�. �ažko si predstavi� iného 
interpreta... Spomínané atribúty uplatnila aj v skvelom premiérovom uvedení 
Zeljenkovej Sonáty �. 23 na festivale Melos-Étos. 

(�ítajte recenzie na str. 5 a 12)

Plus Hudobného života

[foto: M. Šimkovi�ová/Hevhetia]
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